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Välja en snabbvalskanal

• I FM- och MW-läge trycker du på 1-5 för att välja kanal 1-5.Tryck på
knappen +5 följt av någon av knapparna 1-5 för att välja kanal 6-10.

Ställa in tiden

Du kan bara ställa in tiden i standbyläge.

1 Tryck på SET CLOCK/PRESET.
2 Ställ in timtiden genom att trycka på TUNING -.
3 Bekräfta genom att trycka en gång på SET CLOCK/PRESET.
4 Ställ in minuttiden genom att trycka på TUNING +.
5 Bekräfta genom att trycka en gång på SET CLOCK/PRESET.

➜ Tidsinställningen stängs.

SÄKERHET OCH UNDERHÅLL

• Utsätt inte enheten eller batterierna för fuktighet, regn, sand eller
stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.

• Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
• Täck inte för ventilationsöppningarna med föremål som tidningar,

dukar eller gardiner.
• Placera aldrig vätskefyllda föremål, till exempel vaser, på apparaten.
• Placera aldrig föremål med öppen låga, till exempel tända

stearinljus, på apparaten.
• Enhetens mekaniska delar innehåller självsmörjande lager och får

inte oljas in eller smörjas.
• Rengör enheten med en torr trasa. Använd inga rengöringsmedel

som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom
det kan skada höljet.

• För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka
hörselskador.

• Batteriet ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld
eller liknande

Svenska
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! 
För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder
kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Ovan- och framsida (se 1)
12

– aktivera/avaktivera standbyläget
2 TUNING -

– finjustera kanalinställningen i FM-/MW-läge
– ange timtid vid klockinställning

3 TUNING +
– finjustera kanalinställningen i FM-/MW-läge
– ange minuttid vid klockinställning

9 DISPLAY
– visa tid eller radiofrekvens

0 Sifferknappar
– tryck för att lagra snabbvalskanaler

Sidopanel (se 1)

4;
– 3,5 mm uttag för stereohörlurar

5 LOCK/UNLOCK
– avaktivera eller aktivera alla andra knappar

6 VOL 
– justera volymnivån

7 BAND
– växla till FM- eller MW-läge

8 SET CLOCK/PRESET
– ställ in tiden i standbyläge
– lagra snabbvalskanal 

Felsökning

Om ett fel inträffar bör du först kontrollera de punkter som räknas upp

nedan innan du lämnar in enheten för reparation.

Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av anvisningarna nedan

kontaktar du återförsäljaren eller ett serviceombud.

VARNING! Öppna inte enheten eftersom det då finns risk för elektriska

stötar. Du bör under inga som helst omständigheter försöka reparera TV:n

själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Problem

– Möjlig orsak

• tgärd

Inget ljud/ingen ström

– Volymen har inte justerats.

• Justera VOL.

– Batterierna är slut/felaktigt isatta

• Sätt i (nya) batterier på rätt sätt

– Hörlurar är anslutna till enheten

• Koppla från hörlurarna.

Dålig radiomottagning

– Svag radiosignal

• För MW: enheten använder en inbyggd antenn. Rikta in antennen för

bästa möjliga mottagning genom att vrida på hela enheten.

Strömförsörjning

Batterier (medföljer inte)
Öppna batteriluckan och sätt i två alkaliska batterier av typ AAA, R03

eller UM4, enligt anvisningarna i batterifacket. (Se 1).

• Felaktig användning av batterier kan orsaka elektrolytläckage och gör att

facket rostar eller att batterierna spricker.

• Blanda inte batterityper: t.ex. alkaliska batterier och brunstensbatterier.

• Använd endast batterier av samma typ för enheten.

• När du sätter i nya batterier ska du inte blanda gamla batterier med

nya.

• Ta ur batterierna om enheten inte ska användas på länge.

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

Allmän information

Antenner
• För MW: enheten använder en inbyggd antenn. Rikta in antennen för

bästa möjliga mottagning genom att vrida på hela enheten.

Ansluta hörlurar
• Du kan ansluta hörlurar till hörlursuttaget.

Låsa enheten
• Du kan låsa enheten i valfritt läge med hjälp av knappen LOCK.

➜ Alla knappar är avaktiverade.

• Låsa upp enheten.
➜ för knappen LOCK till UNLOCK.

Grundläggande funktioner

1 Sätt i batterier enligt beskrivningen i Strömförsörjning.
➜ Klockinformationen visas.

• Tryck på 2 så slås enheten på.
• Tryck på 2 igen så försätts enheten i standbyläge.
2 Justera volymen genom att vrida på VOL.

Slå på radion

1 Tryck på 2 så slås enheten på.
2 Tryck på BAND för att välja FM- eller MW-frekvensband.

➜ Vågband och radiofrekvens visas.

Automatisk kanalinställning

• Håll TUNING +/- intryckt. Enheten söker automatiskt efter en kanal.

Manuell kanalinställning

Med den här funktionen kan du manuellt ställa in en specifik kanalfrekvens.
Utöver antennplacering för bättre radiomottagning kan du även få optimal
mottagning med den här funktionen.
• I FM- och MW-läge trycker du på TUNING +/- om du vill ställa in

kanaler.

Lagra snabbvalskanaler manuellt

Du kan lagra upp till 10 kanaler för varje vågband som PRESET för enkel
åtkomst.

1 I FM- och MW-läge ställer du in önskad radiokanal (Se Automatisk
kanalinställning och Manuell kanalinställning).

2 Tryck på SET CLOCK/PRESET.
3 Lagra snabbvalskanalen genom att trycka på sifferknapparna 1-5.Tryck

på knappen +5 följt av någon av knapparna 1-5 för att lagra kanal 6-10.

Praktiska tips:
– Om du redan har sparat en FM- eller MW-kanal med det snabbval-

snumret skrivs det över av en ny kanal.
– Snabbvalskanaler inom ett vågband skriver inte över varandra.
– Snabbvalskanaler sparas även när enheten inte har någon ström.

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 exponerin-
gen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för per-
soner 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.

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 föror-

saka 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 skate-
board osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många
platser.
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• 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 exponerin-
gen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för per-
soner 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.

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 föror-

saka 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 skate-
board osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många
platser.



Välja en snabbvalskanal

• I FM- och MW-läge trycker du på 1-5 för att välja kanal 1-5.Tryck på
knappen +5 följt av någon av knapparna 1-5 för att välja kanal 6-10.

Ställa in tiden

Du kan bara ställa in tiden i standbyläge.

1 Tryck på SET CLOCK/PRESET.
2 Ställ in timtiden genom att trycka på TUNING -.
3 Bekräfta genom att trycka en gång på SET CLOCK/PRESET.
4 Ställ in minuttiden genom att trycka på TUNING +.
5 Bekräfta genom att trycka en gång på SET CLOCK/PRESET.

➜ Tidsinställningen stängs.

SÄKERHET OCH UNDERHÅLL

• Utsätt inte enheten eller batterierna för fuktighet, regn, sand eller
stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.

• Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
• Täck inte för ventilationsöppningarna med föremål som tidningar,

dukar eller gardiner.
• Placera aldrig vätskefyllda föremål, till exempel vaser, på apparaten.
• Placera aldrig föremål med öppen låga, till exempel tända

stearinljus, på apparaten.
• Enhetens mekaniska delar innehåller självsmörjande lager och får

inte oljas in eller smörjas.
• Rengör enheten med en torr trasa. Använd inga rengöringsmedel

som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom
det kan skada höljet.

• För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka
hörselskador.

• Batteriet ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld
eller liknande

Svenska
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! 
För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder
kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Ovan- och framsida (se 1)
12

– aktivera/avaktivera standbyläget
2 TUNING -

– finjustera kanalinställningen i FM-/MW-läge
– ange timtid vid klockinställning

3 TUNING +
– finjustera kanalinställningen i FM-/MW-läge
– ange minuttid vid klockinställning

9 DISPLAY
– visa tid eller radiofrekvens

0 Sifferknappar
– tryck för att lagra snabbvalskanaler

Sidopanel (se 1)

4;
– 3,5 mm uttag för stereohörlurar

5 LOCK/UNLOCK
– avaktivera eller aktivera alla andra knappar

6 VOL 
– justera volymnivån

7 BAND
– växla till FM- eller MW-läge

8 SET CLOCK/PRESET
– ställ in tiden i standbyläge
– lagra snabbvalskanal 

Felsökning

Om ett fel inträffar bör du först kontrollera de punkter som räknas upp

nedan innan du lämnar in enheten för reparation.

Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av anvisningarna nedan

kontaktar du återförsäljaren eller ett serviceombud.

VARNING! Öppna inte enheten eftersom det då finns risk för elektriska

stötar. Du bör under inga som helst omständigheter försöka reparera TV:n

själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Problem

– Möjlig orsak

• tgärd

Inget ljud/ingen ström

– Volymen har inte justerats.

• Justera VOL.

– Batterierna är slut/felaktigt isatta

• Sätt i (nya) batterier på rätt sätt

– Hörlurar är anslutna till enheten

• Koppla från hörlurarna.

Dålig radiomottagning

– Svag radiosignal

• För MW: enheten använder en inbyggd antenn. Rikta in antennen för

bästa möjliga mottagning genom att vrida på hela enheten.

Strömförsörjning

Batterier (medföljer inte)
Öppna batteriluckan och sätt i två alkaliska batterier av typ AAA, R03

eller UM4, enligt anvisningarna i batterifacket. (Se 1).

• Felaktig användning av batterier kan orsaka elektrolytläckage och gör att

facket rostar eller att batterierna spricker.

• Blanda inte batterityper: t.ex. alkaliska batterier och brunstensbatterier.

• Använd endast batterier av samma typ för enheten.

• När du sätter i nya batterier ska du inte blanda gamla batterier med

nya.

• Ta ur batterierna om enheten inte ska användas på länge.

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

Allmän information

Antenner
• För MW: enheten använder en inbyggd antenn. Rikta in antennen för

bästa möjliga mottagning genom att vrida på hela enheten.

Ansluta hörlurar
• Du kan ansluta hörlurar till hörlursuttaget.

Låsa enheten
• Du kan låsa enheten i valfritt läge med hjälp av knappen LOCK.

➜ Alla knappar är avaktiverade.

• Låsa upp enheten.
➜ för knappen LOCK till UNLOCK.

Grundläggande funktioner

1 Sätt i batterier enligt beskrivningen i Strömförsörjning.
➜ Klockinformationen visas.

• Tryck på 2 så slås enheten på.
• Tryck på 2 igen så försätts enheten i standbyläge.
2 Justera volymen genom att vrida på VOL.

Slå på radion

1 Tryck på 2 så slås enheten på.
2 Tryck på BAND för att välja FM- eller MW-frekvensband.

➜ Vågband och radiofrekvens visas.

Automatisk kanalinställning

• Håll TUNING +/- intryckt. Enheten söker automatiskt efter en kanal.

Manuell kanalinställning

Med den här funktionen kan du manuellt ställa in en specifik kanalfrekvens.
Utöver antennplacering för bättre radiomottagning kan du även få optimal
mottagning med den här funktionen.
• I FM- och MW-läge trycker du på TUNING +/- om du vill ställa in

kanaler.

Lagra snabbvalskanaler manuellt

Du kan lagra upp till 10 kanaler för varje vågband som PRESET för enkel
åtkomst.

1 I FM- och MW-läge ställer du in önskad radiokanal (Se Automatisk
kanalinställning och Manuell kanalinställning).

2 Tryck på SET CLOCK/PRESET.
3 Lagra snabbvalskanalen genom att trycka på sifferknapparna 1-5.Tryck

på knappen +5 följt av någon av knapparna 1-5 för att lagra kanal 6-10.

Praktiska tips:
– Om du redan har sparat en FM- eller MW-kanal med det snabbval-

snumret skrivs det över av en ny kanal.
– Snabbvalskanaler inom ett vågband skriver inte över varandra.
– Snabbvalskanaler sparas även när enheten inte har någon ström.

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 exponerin-
gen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för per-
soner 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.

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 föror-

saka 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 skate-
board osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många
platser.



Välja en snabbvalskanal

• I FM- och MW-läge trycker du på 1-5 för att välja kanal 1-5.Tryck på
knappen +5 följt av någon av knapparna 1-5 för att välja kanal 6-10.

Ställa in tiden

Du kan bara ställa in tiden i standbyläge.

1 Tryck på SET CLOCK/PRESET.
2 Ställ in timtiden genom att trycka på TUNING -.
3 Bekräfta genom att trycka en gång på SET CLOCK/PRESET.
4 Ställ in minuttiden genom att trycka på TUNING +.
5 Bekräfta genom att trycka en gång på SET CLOCK/PRESET.

➜ Tidsinställningen stängs.

SÄKERHET OCH UNDERHÅLL

• Utsätt inte enheten eller batterierna för fuktighet, regn, sand eller
stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.

• Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
• Täck inte för ventilationsöppningarna med föremål som tidningar,

dukar eller gardiner.
• Placera aldrig vätskefyllda föremål, till exempel vaser, på apparaten.
• Placera aldrig föremål med öppen låga, till exempel tända

stearinljus, på apparaten.
• Enhetens mekaniska delar innehåller självsmörjande lager och får

inte oljas in eller smörjas.
• Rengör enheten med en torr trasa. Använd inga rengöringsmedel

som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom
det kan skada höljet.

• För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka
hörselskador.

• Batteriet ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld
eller liknande

Svenska
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! 
För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder
kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Ovan- och framsida (se 1)
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– aktivera/avaktivera standbyläget
2 TUNING -

– finjustera kanalinställningen i FM-/MW-läge
– ange timtid vid klockinställning

3 TUNING +
– finjustera kanalinställningen i FM-/MW-läge
– ange minuttid vid klockinställning

9 DISPLAY
– visa tid eller radiofrekvens

0 Sifferknappar
– tryck för att lagra snabbvalskanaler

Sidopanel (se 1)

4;
– 3,5 mm uttag för stereohörlurar

5 LOCK/UNLOCK
– avaktivera eller aktivera alla andra knappar

6 VOL 
– justera volymnivån

7 BAND
– växla till FM- eller MW-läge

8 SET CLOCK/PRESET
– ställ in tiden i standbyläge
– lagra snabbvalskanal 

Felsökning

Om ett fel inträffar bör du först kontrollera de punkter som räknas upp

nedan innan du lämnar in enheten för reparation.

Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av anvisningarna nedan

kontaktar du återförsäljaren eller ett serviceombud.

VARNING! Öppna inte enheten eftersom det då finns risk för elektriska

stötar. Du bör under inga som helst omständigheter försöka reparera TV:n

själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Problem

– Möjlig orsak

• tgärd

Inget ljud/ingen ström

– Volymen har inte justerats.

• Justera VOL.

– Batterierna är slut/felaktigt isatta

• Sätt i (nya) batterier på rätt sätt

– Hörlurar är anslutna till enheten

• Koppla från hörlurarna.

Dålig radiomottagning

– Svag radiosignal

• För MW: enheten använder en inbyggd antenn. Rikta in antennen för

bästa möjliga mottagning genom att vrida på hela enheten.

Strömförsörjning

Batterier (medföljer inte)
Öppna batteriluckan och sätt i två alkaliska batterier av typ AAA, R03

eller UM4, enligt anvisningarna i batterifacket. (Se 1).

• Felaktig användning av batterier kan orsaka elektrolytläckage och gör att

facket rostar eller att batterierna spricker.

• Blanda inte batterityper: t.ex. alkaliska batterier och brunstensbatterier.

• Använd endast batterier av samma typ för enheten.

• När du sätter i nya batterier ska du inte blanda gamla batterier med

nya.

• Ta ur batterierna om enheten inte ska användas på länge.

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

Allmän information

Antenner
• För MW: enheten använder en inbyggd antenn. Rikta in antennen för

bästa möjliga mottagning genom att vrida på hela enheten.

Ansluta hörlurar
• Du kan ansluta hörlurar till hörlursuttaget.

Låsa enheten
• Du kan låsa enheten i valfritt läge med hjälp av knappen LOCK.

➜ Alla knappar är avaktiverade.

• Låsa upp enheten.
➜ för knappen LOCK till UNLOCK.

Grundläggande funktioner

1 Sätt i batterier enligt beskrivningen i Strömförsörjning.
➜ Klockinformationen visas.

• Tryck på 2 så slås enheten på.
• Tryck på 2 igen så försätts enheten i standbyläge.
2 Justera volymen genom att vrida på VOL.

Slå på radion

1 Tryck på 2 så slås enheten på.
2 Tryck på BAND för att välja FM- eller MW-frekvensband.

➜ Vågband och radiofrekvens visas.

Automatisk kanalinställning

• Håll TUNING +/- intryckt. Enheten söker automatiskt efter en kanal.

Manuell kanalinställning

Med den här funktionen kan du manuellt ställa in en specifik kanalfrekvens.
Utöver antennplacering för bättre radiomottagning kan du även få optimal
mottagning med den här funktionen.
• I FM- och MW-läge trycker du på TUNING +/- om du vill ställa in

kanaler.

Lagra snabbvalskanaler manuellt

Du kan lagra upp till 10 kanaler för varje vågband som PRESET för enkel
åtkomst.

1 I FM- och MW-läge ställer du in önskad radiokanal (Se Automatisk
kanalinställning och Manuell kanalinställning).

2 Tryck på SET CLOCK/PRESET.
3 Lagra snabbvalskanalen genom att trycka på sifferknapparna 1-5.Tryck

på knappen +5 följt av någon av knapparna 1-5 för att lagra kanal 6-10.

Praktiska tips:
– Om du redan har sparat en FM- eller MW-kanal med det snabbval-

snumret skrivs det över av en ny kanal.
– Snabbvalskanaler inom ett vågband skriver inte över varandra.
– Snabbvalskanaler sparas även när enheten inte har någon ström.

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 exponerin-
gen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för per-
soner 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.

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 föror-

saka 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 skate-
board osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många
platser.



Välja en snabbvalskanal

• I FM- och MW-läge trycker du på 1-5 för att välja kanal 1-5.Tryck på
knappen +5 följt av någon av knapparna 1-5 för att välja kanal 6-10.

Ställa in tiden

Du kan bara ställa in tiden i standbyläge.

1 Tryck på SET CLOCK/PRESET.
2 Ställ in timtiden genom att trycka på TUNING -.
3 Bekräfta genom att trycka en gång på SET CLOCK/PRESET.
4 Ställ in minuttiden genom att trycka på TUNING +.
5 Bekräfta genom att trycka en gång på SET CLOCK/PRESET.

➜ Tidsinställningen stängs.

SÄKERHET OCH UNDERHÅLL

• Utsätt inte enheten eller batterierna för fuktighet, regn, sand eller
stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.

• Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
• Täck inte för ventilationsöppningarna med föremål som tidningar,

dukar eller gardiner.
• Placera aldrig vätskefyllda föremål, till exempel vaser, på apparaten.
• Placera aldrig föremål med öppen låga, till exempel tända

stearinljus, på apparaten.
• Enhetens mekaniska delar innehåller självsmörjande lager och får

inte oljas in eller smörjas.
• Rengör enheten med en torr trasa. Använd inga rengöringsmedel

som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom
det kan skada höljet.

• För högt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka
hörselskador.

• Batteriet ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld
eller liknande

Svenska
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! 
För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder
kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Ovan- och framsida (se 1)
12

– aktivera/avaktivera standbyläget
2 TUNING -

– finjustera kanalinställningen i FM-/MW-läge
– ange timtid vid klockinställning

3 TUNING +
– finjustera kanalinställningen i FM-/MW-läge
– ange minuttid vid klockinställning

9 DISPLAY
– visa tid eller radiofrekvens

0 Sifferknappar
– tryck för att lagra snabbvalskanaler

Sidopanel (se 1)

4;
– 3,5 mm uttag för stereohörlurar

5 LOCK/UNLOCK
– avaktivera eller aktivera alla andra knappar

6 VOL 
– justera volymnivån

7 BAND
– växla till FM- eller MW-läge

8 SET CLOCK/PRESET
– ställ in tiden i standbyläge
– lagra snabbvalskanal 

Felsökning

Om ett fel inträffar bör du först kontrollera de punkter som räknas upp

nedan innan du lämnar in enheten för reparation.

Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av anvisningarna nedan

kontaktar du återförsäljaren eller ett serviceombud.

VARNING! Öppna inte enheten eftersom det då finns risk för elektriska

stötar. Du bör under inga som helst omständigheter försöka reparera TV:n

själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Problem

– Möjlig orsak

• tgärd

Inget ljud/ingen ström

– Volymen har inte justerats.

• Justera VOL.

– Batterierna är slut/felaktigt isatta

• Sätt i (nya) batterier på rätt sätt

– Hörlurar är anslutna till enheten

• Koppla från hörlurarna.

Dålig radiomottagning

– Svag radiosignal

• För MW: enheten använder en inbyggd antenn. Rikta in antennen för

bästa möjliga mottagning genom att vrida på hela enheten.

Strömförsörjning

Batterier (medföljer inte)
Öppna batteriluckan och sätt i två alkaliska batterier av typ AAA, R03

eller UM4, enligt anvisningarna i batterifacket. (Se 1).

• Felaktig användning av batterier kan orsaka elektrolytläckage och gör att

facket rostar eller att batterierna spricker.

• Blanda inte batterityper: t.ex. alkaliska batterier och brunstensbatterier.

• Använd endast batterier av samma typ för enheten.

• När du sätter i nya batterier ska du inte blanda gamla batterier med

nya.

• Ta ur batterierna om enheten inte ska användas på länge.

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

Allmän information

Antenner
• För MW: enheten använder en inbyggd antenn. Rikta in antennen för

bästa möjliga mottagning genom att vrida på hela enheten.

Ansluta hörlurar
• Du kan ansluta hörlurar till hörlursuttaget.

Låsa enheten
• Du kan låsa enheten i valfritt läge med hjälp av knappen LOCK.

➜ Alla knappar är avaktiverade.

• Låsa upp enheten.
➜ för knappen LOCK till UNLOCK.

Grundläggande funktioner

1 Sätt i batterier enligt beskrivningen i Strömförsörjning.
➜ Klockinformationen visas.

• Tryck på 2 så slås enheten på.
• Tryck på 2 igen så försätts enheten i standbyläge.
2 Justera volymen genom att vrida på VOL.

Slå på radion

1 Tryck på 2 så slås enheten på.
2 Tryck på BAND för att välja FM- eller MW-frekvensband.

➜ Vågband och radiofrekvens visas.

Automatisk kanalinställning

• Håll TUNING +/- intryckt. Enheten söker automatiskt efter en kanal.

Manuell kanalinställning

Med den här funktionen kan du manuellt ställa in en specifik kanalfrekvens.
Utöver antennplacering för bättre radiomottagning kan du även få optimal
mottagning med den här funktionen.
• I FM- och MW-läge trycker du på TUNING +/- om du vill ställa in

kanaler.

Lagra snabbvalskanaler manuellt

Du kan lagra upp till 10 kanaler för varje vågband som PRESET för enkel
åtkomst.

1 I FM- och MW-läge ställer du in önskad radiokanal (Se Automatisk
kanalinställning och Manuell kanalinställning).

2 Tryck på SET CLOCK/PRESET.
3 Lagra snabbvalskanalen genom att trycka på sifferknapparna 1-5.Tryck

på knappen +5 följt av någon av knapparna 1-5 för att lagra kanal 6-10.

Praktiska tips:
– Om du redan har sparat en FM- eller MW-kanal med det snabbval-

snumret skrivs det över av en ny kanal.
– Snabbvalskanaler inom ett vågband skriver inte över varandra.
– Snabbvalskanaler sparas även när enheten inte har någon ström.

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 exponerin-
gen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för per-
soner 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.

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 föror-

saka 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 skate-
board osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många
platser.
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Miljöinformation

Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet.

Vi har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras

vid källsorteringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong)

och polytelen (påsar, skyddande skumgummi).

Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren
endast kan  återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat
företag.Ta hänsyn till de  regler som gäller i ditt land/din
region beträffande avfallshanteringen av  förpackningsmateri-
al, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Undangörande av din gamla produk

Din produkt är designad och tillverkad med material och kompo-

nenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt,

betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.

Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för

elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla pro-

dukter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering

av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell neg-

ative konsekvens för naturen och människors häls.

Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on

ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi:

pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan
kierrättää, jos sen hajoitus annetaan asiaan erikoistuneen
organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkaus-
materiaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden
hävitystä koskevat säännökset.

Vanhan tuotteen hävittämine

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista

materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja

käyttää uudell.

Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli,

tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.

Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden

keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta nor-

maalin kotitalousjätteen joukossa.Tuotteen oikeanlainen hävittäminen

auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmis-

ten terveydelle.
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