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1 Viktig

Sikkerhet

Advarsel

 • Fjern aldri dekselet på denne klokkeradioen. 
 • Smør aldri noen av delene i klokkeradioen.
 • Plasser aldri klokkeradioen på annet elektrisk utstyr.
 • Ikke utsett denne klokkeradioen for direkte sollys, åpen 

flamme eller varme.
 • Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, 

støpselet eller adapteren, slik at du kan koble 
klokkeradioen fra strømmen.

• Les og følg disse instruksjonene.
• Sørg for at det er nok fritt rom rundt 

produktet av hensyn til ventilasjon.
• All service må utføres av kvalifisert 

servicepersonell. Service er nødvendig når 
klokkeradioen har blitt skadet, for eksempel 
ved skade på strømledningen eller 
støpselet, når væske har lekket inn i eller 
objekter har falt inn i klokkeradioen, når 
klokkeradioen har vært utsatt for regn eller 
fuktighet, når klokkeradioen ikke fungerer 
som den skal, eller når den har vært utsatt 
for fall.

• Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av 
produsenten.

• Bruk bare strømforsyningene som er angitt 
i brukerhåndboken.

• Koble fra produktet under tordenvær 
eller når det ikke skal brukes over lengre 
perioder.

• FORSIKTIGHET ved batteribruk – for 
å unngå batterilekkasje som kan føre til 
personskade eller skade på eiendeler eller 
fjernkontrollen, må følgende forholdsregler 
følges: 
• Sett inn batteriet riktig. + og - på 

batteriet skal samsvare med tilsvarende 
tegn på fjernkontrollen. 

• Ikke bland batterier (gamle med nye 
eller karbonbatterier med alkaliske 
osv.).

• Ta ut batteriet når fjernkontrollen ikke 
skal brukes på lang tid.

• Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme 
som sollys, flammer eller lignende.

• Produktet må ikke utsettes for drypping 
eller sprut. 

• Ikke plasser noen som helst farekilder 
på produktet (for eksempel væskefylte 
objekter og tente stearinlys). 

• Der støpselet på 
direktetilkoblingsadapteren brukes som 
frakoblingsenhet, vil den frakoblede 
enheten hele tiden være klar til bruk.

Hørselsvern

  
Lytte med moderat volum.
• Hvis du bruker hodetelefoner med høyt 

volum, kan du ødelegge hørselen. Dette 
produktet kan avgi lyder på desibelskalaen 
som kan forårsake hørselstap for en vanlig 
person, selv ved eksponering i mindre enn 
ett minutt. De høyeste desibelnivåene er 
beregnet på dem som allerede har nedsatt 
hørsel.

• Lyden kan villede deg. Med tiden vil du 
bli komfortabel med høyere og høyere 
lydvolumer. Lyd som virker normal etter 
en lengre periode med lytting, kan faktisk 
være høy og skadelig for hørselen. Still inn 
volumet på et sikkert nivå før hørselen har 
tilpasset seg, og behold det lydnivået for å 
unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:
• Still inn volumkontrollen på en lav 

innstilling. 
• Øk lyden forsiktig helt til den er 

komfortabel og klar, uten forvrengning.
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Lytt i begrensede perioder om gangen.
• Langvarig eksponering for lyd kan føre til 

hørselstap også innenfor nivåer som regnes 
som sikre.

• Vær forsiktig når du bruker utstyret, og 
husk å ta pauser.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes 
når du bruker hodetelefonene.
• Du bør lytte i begrensede perioder om 

gangen med et passe høyt lydnivå.
• Du må ikke justere volumet mens hørselen 

tilpasser seg.
• Ikke skru opp volumet så mye at du ikke 

kan høre hva som foregår rundt deg.
• Du bør være forsiktig eller slutte å bruke 

utstyret hvis det oppstår situasjoner som 
kan være farlige.

Merknad

 • Typeplaten er plassert bak på enheten.
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2 Din klokkeradio
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! 
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips 
tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.
philips.com/welcome.

Innledning
Med denne klokkeradioen kan du:
• høre på Internett-radio gjennom en 

nettverkstilkobling
• høre på FM og DAB-radio (Digital Audio 

Broadcasting)
• spille av lyd fra eksterne lydenheter
• se hva klokken er
• angi to alarmer

Innholdet i esken
Kontroller og identifiser innholdet i pakken:
• Klokkeradio
• Strømadapter (med to utskiftbare plugger)
• Fjernkontroll
• Kort brukerhåndbok
• Sikkerhets- og merknadshefte
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Oversikt over klokkeradioen

 
a 

• Slår på radioen.
• Bytt til standbymodus.

b 
• Angi sleep timer.

c SELECT-bryter
• Vri med eller mot klokken for å stille 

inn radiostasjoner.
• Vri med eller mot klokken for å 

navigere gjennom menylisten. 
• Trykk på for å bekrefte et valg. 

d 
• Koble til en hodetelefon. 

e VOL-bryter
• Juster volumet.

f INFO
• I DAB-modus vises informasjon om 

DAB-stasjoner.
• I Internett-radiomodus vises 

informasjon om Internett-
radiostasjoner.

• I FM-modus vises informasjon om 
RDS-stasjoner.

a
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g  /SNOOZE
• Går tilbake til forrige meny.
• Setter alarmen på slumring.

h Numerisk tastatur (1–3)
• Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
• Velg et tall for å lagre radiostasjonen. 

i  MENU
• I aktiv modus går du til den øverste 

menyen.

j PRESET
• Lagrer radiostasjonene.
• Viser den forhåndsinnstilte 

stasjonslisten. 

k 
• Demp eller gjenoppta lyd. 

l SOURCE
• Velger en kilde: DAB-radio, FM-radio, 

AUX IN eller Internett-radio.

m AUDIO IN
• Koble til en ekstern lydenhet. 

n USB-kontakt
• Kun for oppgradering av programvare 

(ved behov). 
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o DC IN
• Kobler til strømmen.

p Radioantenne
• Gjør radiosignalet bedre. 

q Wi-Fi-antenne
• Gjør Wi-Fi-mottaket bedre. 

Oversikt over fjernkontrollen

 
a 

• Slår på radioen.
• Bytt til standbymodus.

b SOURCE
• Velger en kilde: DAB-radio, FM-radio, 

AUX eller Internett-radio.

c PRESET
• Lagrer radiostasjonene.
• Viser den forhåndsinnstilte stasjonslisten. 

a

b

c

d

e

g

f

h

i

j

k

l

m
n

d INFO
• I DAB-modus vises informasjon om 

DAB-stasjoner.
• I Internett-radiomodus vises 

informasjon om Internett-
radiostasjoner.

• I FM-modus vises informasjon om 
RDS-stasjoner.

e 
• Går tilbake til forrige meny.
• Velger et alternativ eller en undermeny.

f  /SNOOZE
• Går tilbake til forrige meny.
• Setter alarmen på slumring.

g 
• I aktiv modus går du til den øverste 

menyen.

h 
• Demp eller gjenoppta lyd. 

i Numerisk tastatur (1–5+)
• Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
• Velg et nummer hvor radiostasjonene 

skal lagres. 

j + VOL -
• Juster volumet.

k OK
• Bekrefte et valg. 

l 
• Bekrefte et valg. 
• Velger et alternativ eller en undermeny.

m  / 
• Still inn radiostasjoner.
• Navigerer gjennom menylisten. 

n SLEEP
• Angi sleep timer.
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3 Komme i gang
Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i 
rekkefølge.

Klargjør fjernkontrollen
Merknad

 • Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil. 
Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.

 • Batteriet inneholder kjemiske stoffer. Det må derfor 
behandles som spesialavfall. 

 • Ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen 
på en stund.

Slik setter du batterier i fjernkontrollen: 
1 Åpne batterirommet.

 
2 Sett inn ett AAA-batteri med riktig 

polaritet (+/-) som angitt.

  
3 Lukk batterirommet.

Klargjøre radioantennen
Du får bedre radiomottak hvis du trekker 
antennen helt ut og justerer plasseringen. 

Merknad

 • Plasser antennen så langt unna andre strålingskilder som 
mulig for å unngå interferens.

Koble til strømmen
Forsiktig

 • Fare for produktskade. Kontroller at spenningen er den 
samme som den spenningen som er angitt på baksiden 
eller undersiden av klokkeradioen.

 • Fare for elektrisk støt. Ta alltid tak i selve støpselet 
når du trekker det ut av kontakten for å koble fra 
strømmen. Ikke dra i strømledningen.

1 Velg en adapterplugg, og fest den til 
adapteren.

 
2 Koble strømadapteren til: 

• DC IN-kontakten på baksiden av 
radioen

• vegguttaket.
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Utføre den første 
konfigureringen
[Oppsettsveiviser] vises på displayet 
når radioen slås på for første gang. Følg 
instruksjonene nedenfor for å konfigurere noen 
grunnleggende innstillinger. 
Skal du høre på Internett-radio, må du 
konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen først. Wi-Fi 
Protected Setup (WPS) er en standard som er 
utviklet av Wi-Fi Alliance for å gjøre det enkelt 
å sette opp sikre trådløse hjemmenettverk. Hvis 
den trådløse ruteren støtter WPS, kan du raskt 
og sikkert koble radioen til ruteren med en av 
to konfigurasjonsmetoder: PBC (Push Button 
Configuration / trykknappskonfigurasjon) eller 
PIN (Personal Identification Number / personlig 
ID-nummer). Hvis ruteren ikke støtter WPS, har 
du et annet alternativ for å koble radioen til den 
trådløse ruteren. 

Merknad

 • Før du kobler til et nettverk, må du gjøre deg kjent med 
nettverksruteren.

 • Kontroller at Wi-Fi-hjemmenettverket er aktivert. 
 • Du kan dreie på og justere plasseringen til Wi-Fi-

antennen hvis du ønsker bedre Wi-Fi-mottak.

1 Når [Oppsettsveiviser] vises, trykker 
du på  /  for å velge [JA] for å starte 
konfigurasjonen. Hvis du velger [NO] 
(NEI), blir du bedt om å kjøre veiviseren 
neste gang. 

 
2 Trykk på OK for å bekrefte.

 » En liste over språk vises. 

3 Trykk på  /  for å velge språk for 
systemet. 

4 Trykk på OK for å bekrefte.
 » [Velg 12/24 timer] vises.

Setup wizard

Start now?

YES NO

5 Trykk på  /  for å velge 12- eller 
24-timers format. 

6 Trykk på OK for å bekrefte.
7 Gjenta trinn 3 til 4 for å velge om du 

vil synkronisere klokkeslettet med 
radiostasjoner eller ikke.

  
• [Oppdater fra DAB]: Synkroniserer 

klokkeslettet med DAB-stasjoner. 
• [Oppdater. Fra FM]: Synkroniserer 

klokkeslettet med FM-stasjoner. 
• [Oppdat. Fra net]: Synkroniserer 

klokkeslettet med Internett-
radiostasjoner.

 » Hvis [Oppdat. Fra net] er valgt, kan du 
gjenta trinn 3 til 4 for å angi tidssone, 
og deretter gjenta trinn 5 til 6 for å 
angi sommertid. 

• [Ingen oppdater.]: Deaktiverer 
tidssynkroniseringen. 

 » Hvis [Ingen oppdater.] er valgt, kan du 
gjenta trinn 3 til 4 for å angi dato og 
klokkeslett. 

8 Gjenta trinn 5 til 6 for å velge [JA]for å 
holde nettverket tilkoblet. 

9 Gjenta trinnene 3 til 4 for å angi WLAN-
område.
 » Radioen begynner å søke etter 

trådløse nettverk automatisk.
 » Det vises en liste over tilgjengelige Wi-

Fi-nettverk.

10 Gjenta trinn 3 til 4 for å velge Wi-Fi-
nettverket. 

11 Trykk på  /  for å velge et alternativ for 
å koble til den trådløse ruteren.

  

Update from FM

No update

Auto update
Update from DAB

Update from Network

WPS Menu
Push Button
Pin
Skip WPS
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• [Trykk knapp]: Velg dette alternativet 
hvis den trådløse ruteren støtter 
konfigurasjonsmetodene WPS og 
PBC. Du blir bedt om å trykke på 
tilkoblingsknappen på ruteren og 
deretter på OK for å fortsette.

• [PIN-kode]: Velg dette alternativet 
hvis den trådløse ruteren støtter 
konfigurasjonsmetodene WPS og PIN. 
Radioen genererer en 8-sifret kode 
som du kan taste inn i ruteren.

• [Hopp over WPS]: Velg dette 
alternativet hvis den trådløse ruteren 
ikke støtter WPS. Du blir bedt om å 
angi nøkkelen til Wi-Fi-nettverket. 

12 Følg instruksjonene på displayet: Trykk 
på WPS-knappen eller angi PIN for den 
trådløse ruteren, eller angi nøkkelen for 
å koble til nettverket. (Alternativene som 
vises, avhenger av hvilken nettverkstype og 
nettverksbeskyttelse som er brukt.)
• Når du angir nettverksnøkkelen, 

trykker du på  /  /  / . Trykk 
deretter på OK for å bekrefte.

 
• Hvis du vil avbryte prosessen, trykker 

du på  /  /  /  for å velge 
[CANCEL].

• Hvis du vil bekrefte oppføringen, 
trykker du på  /  /  /  for å 
velge[OK].

• Hvis du vil slette oppføringen, trykker 
du på  /  /  /  for å velge [BKSP]. 

• Hvis du vil avslutte, trykker du på .
 » Hvis nettverkstilkoblingen er opprettet, 

vises [Tilkoblet]. 

13 Når [Setup wizard completed] 
(Oppsettsveiviseren fullført) vises, trykker 
du på OK for å avslutte konfigureringen. 

 

0123456789._-@,
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzABC
DEFGHIJKLMNOPQR

BKSP
OK

CANCEL

Key:

0

Setup wizard

Setup wizard
completed

Press `OK to exit

Tips

 • For noen Wi-Fi-rutere kan det hende at du må holde 
WPS-knappen inne for å opprette Wi-Fi-tilkoblingen. 
Du finner mer informasjon i brukerhåndbøkene for de 
enkelte ruterne. 

 • Velg [Systemoppsett] > [Oppsettsveiviser]-menyen 
hvis du vil kjøre oppsettsveiviseren igjen (se delen 
Bruke menyen Systeminnstillinger).

Slå på
• Trykk på .

 » Radioen bytter til kilden som ble valgt 
sist.

Bytte til ventemodus
• Trykk på  på nytt.

 » Displayet dempes.
 » Datoen og klokkeslettet vises hvis de 

er stilt inn. 

Merknad

 • Radioen går automatisk over i standby-modus hvis 
anlegget er inaktivt i 15 minutter.
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4 Høre på 
Internett-radio

Radioen kan spille av tusenvis av radiostasjoner 
og podcaster fra hele verden over Internett-
tilkoblingen. 

Bruke menyen i modus for 
Internett-radio
Når Internett-tilkoblingen først er opprettet, blir 
det vist en liste over stasjoner i stasjonslisten. 
Velg en av dem for å stille radioen inn på den. 

Merknad

 • Kontroller at Wi-Fi-hjemmenettverket er aktivert. 
 • Du kan dreie på og justere plasseringen til Wi-Fi-

antennen hvis du ønsker bedre Wi-Fi-mottak.

1 Trykk på SOURCE gjentatte ganger for å 
velge modusen [Internet radio].
 » Radioen begynner å koble seg til det 

tidligere tilkoblede nettverket og stiller 
seg deretter inn på den sist avspilte 
Internett-radiostasjonen. 

 » Hvis dette er første gang 
nettverkstilkobling er opprettet, 
vil radioen automatisk begynne å 
søke etter trådløse nettverk (se 
delen Komme i gang > Utføre den 
første konfigureringen eller Bruke 
menyen Systeminnstillinger > Justere 
nettverksinnstillinger for å opprette 
nettverkstilkoblingen).

2 Trykk på  MENU for å åpne menyen.
3 Trykk på  /  for å bla gjennom 

menyalternativene:

  System settings
Main menu

Internet radio
Last listened
Station list

• [Sist hørt på]: stiller inn på de sist 
avspilte Internett-radiostasjonene. 

• [Stasjonsliste]: stiller inn på en 
tilgjengelig Internett-radiostasjon.

• [Systemoppsett]: Justerer 
systeminnstillingene (samme menyvalg 
for alle aktive modi. Se delen Bruke 
menyen Systeminnstillinger hvis du vil 
ha mer informasjon).

• [Hovedmeny]: Åpner hovedmenyen 
(samme menyvalg for alle aktive modi. 
Se delen Bruke hovedmenyen hvis du 
vil ha mer informasjon).

4 Trykk på OK for å velge et alternativ.
5 Gjenta trinn 3 til 4 hvis undermenyen er 

tilgjengelig under et alternativ.
• Du kommer tilbake til den forrige 

menyen ved å trykke på .
• Du kommer tilbake til den øverste 

menyen ved å trykke på .
[Stasjonsliste]
• [Bokmerker]: Stiller inn på Internett-

radiostasjonene som du har lagt til listen 
over favorittstasjon (se Høre på Internett-
radio > Legge til Internett-stasjoner i 
stasjonslisten).

• [Lokale Kina]: Stiller inn på tilgjengelige 
Internett-radiostasjoner i Kina, for 
eksempel popmusikk, klassisk musikk eller 
forretningsnyheter. 

• [Stasjoner]:
• [Land] Blar gjennom Internett-

radiostasjoner etter sted.
• [Genre]: Blar gjennom Internett-

radiostasjoner etter sjanger.
• [Søk stasjoner]: Søker etter Internett-

radiostasjoner. Hvis du vil søke, 
trykker du på  /  /  /  for å angi 
et søkeord ved å velge tegn. Trykk 
deretter på OK for å fortsette. 

• [Populære stasjoner]: Stiller inn på de 
mest populære stasjonene på Internett.

• [Ny stasjoner]: Stiller inn på de nyeste 
stasjonene som sender på Internett.

• [Podcasts]:
• [Land]: Blar gjennom podcastene etter 

sted.
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• [Genre]: Blar gjennom podcaster etter 
sjanger.

• [Søk podcasts]: Søker etter alle 
tilgjengelige podcaster. 

• [Mine nye kanaler]: Stiller inn på stasjoner 
som du har lagt til stasjonslisten (se Høre 
på Internett-radio > Legge til Internett-
stasjoner i stasjonslisten). 

• [Hjelp]:
• [Få tilgangskode]: Viser tilgangskoden.
• [FAQ]: Få vite hvorfor noen stasjoner 

av og til ikke fungerer, og hvorfor 
stasjoner noen ganger forsvinner fra 
listen. 

Merknad

 • Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av 15 
sekunder, lukkes menyen.

 • Stasjonslister og undermenyer kan endres fra tid til 
annen og varierer avhengig av sted.

Legge til Internett-stasjoner i 
stasjonslisten
På Internett-portalen Frontier Silicon Internet 
Radio kan du organisere favorittlistene dine 
og høre på Internett-radio på en datamaskin. 
For å kunne bruke Internett-radiofunksjonene 
Favoritter og Tillagte stasjoner må du registrere 
radioen din med portalen først.

Merknad

 • Kontroller at radioen er i Internett-radiomodus, og at 
den er koblet til Wi-Fi-nettverket.

1 Velg [Stasjonsliste] > [Hjelp] > [Få 
tilgangskode] fra menylisten.
 » Tilgangskoden for denne radioen vises. 

  Help
Access code

2 Skriv ned tilgangskoden.
3 Gå til www.wifiradio-frontier.com. 
4 Bruk tilgangskoden til å registrere en ny 

konto.

  
5 Bla gjennom eller søk etter stasjoner/

podcaster, og legg dem til i listen over 
favorittstasjoner.

 
 » På AE8000 kan du gå til 

[Stasjonsliste]>[Bokmerker] 
(Mine favoritter) for å finne 
favorittstasjonene dine.

  
6 Hvis du vil legge til en stasjon som ikke 

finnes i den eksisterende listen, klikker du 
på [My account] (Min konto)>[My added 
stations] (Mine tillagte stasjoner) for å 
legge den til på egenhånd. 

 

Access code:

Wi-Fi radio model
AE8000

Register

Code

Search/Browse

Internet radio

Stations
Podcasts
My Added Stations

Local China
My Favourites

My added stations
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 » På AE8000 kan du gå til 
[Stasjonsliste]>[Mine nye kanaler] 
(Mine tillagte stasjoner) for å finne 
stasjoner som nylig er lagt til. 

 
Tips

 • Gå til www.wifiradio-frontier.com, og følg 
instruksjonene for å synkronisere favorittstasjonene 
dine med andre Wi-Fi-radioer. 

 • Den viste tilgangskoden gjelder bare noen få minutter. 
Hvis du ikke registrerer radioen i løpet av denne tiden, 
må du gjenta trinnene ovenfor for å skaffe deg en ny 
tilgangskode og prøve på nytt.

Lagre Internett-radiostasjoner
Merknad

 • Du kan lagre inntil 10 Internett-radiostasjoner.

Alternativ A:
1 I modusen Internett-radiostasjon stiller du 

inn en Internett-radiostasjon.
2 Trykk på og hold nede PRESET i to 

sekunder.
 » Listen over forhåndsinnstilte stasjoner 

vises.

3 Trykk på  /  for å velge et 
forhåndsinnstilt nummer.

4 Trykk på OK for å bekrefte. 
 » [Forvalg lagret] vises.
 » Stasjonen lagres i den valgte 

posisjonen. 

Internet radio

Stations
Podcasts

Local China
My Favourites

My Added Stations

Alternativ B:
1 I modusen Internett-radiostasjon stiller du 

inn en Internett-radiostasjon.
2 Lagre radiostasjonen med det numeriske 

tastaturet.
• Hvis du skal forhåndsinnstille en av 

tastene 1–5, trykker du på og holder 
nede den aktuelle nummertasten 
1–5 på det numeriske tastaturet i to 
sekunder.

• Hvis du skal forhåndsinnstille en av 
tastene 6–10, trykker du på og holder 
nede 5+ i to sekunder. Trykk deretter 
på den tilsvarende nummertasten. 
(Hvis du for eksempel ønsker å 
forhåndsinnstille 6, trykker du på og 
holder nede 5+ i to sekunder. Deretter 
trykker du på 1.)

 » [Forvalg lagret] vises.
 » Stasjonen lagres i den valgte 

posisjonen. 

Tips

 • Du kan fjerne en forhåndslagret stasjon ved å lagre en 
annen stasjon på det samme sted.

Velge en forhåndsinnstilt FM-
radiostasjon
Du kan velge en forhåndsinnstilt radiostasjon på 
to måter når du er i Internett-radio-modusen. 
Alternativ A:
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1 Trykk på PRESET.
2 Trykk på  /  for å velge et nummer.
3 Trykk på OK for å bekrefte. 
Alternativ B:
• Trykk på en tast på det numeriske 

tastaturet for å velge et valgt tall.

Tips

 • Hvis du skal velge et av tallene 6–10, trykker du først 
på 5+. Deretter trykker du på den tilsvarende talltasten. 
(Hvis du for eksempel ønsker å velge 6, trykker du først 
på 5+ og deretter på 1.)

Vise informasjon om en 
Internett-radio
Mens du hører på en Internett-radio, trykker 
du på INFO gjentatte ganger for å bla gjennom 
følgende informasjon (hvis den er tilgjengelig):

 » Artist- og spornavn
 » Stasjonsbeskrivelse 
 » Stasjonens sjanger og plassering 
 » Signalets pålitelighet 
 » Kodek og samplingsfrekvensen 
 » Avspillingsbuffer 
 » Dato 



14 NO

5 Lytte til DAB-
radio

Om DAB
Om DAB (Digital Audio Broadcasting)
Digital DAB-radio er en ny metode for 
radiosending som foregår via et nettverk 
av bakkesendere. Det gir lytterne flere 
valgmuligheter og krystallklar lydgjengivelse helt 
uten forstyrrelser.
– Teknologien lar mottakeren velge det 
sterkeste signalet den finner.
– Digitale DAB-stasjoner har ingen frekvenser 
som må huskes, og apparatene stilles inn etter 
stasjonsnavn, slik at du ikke må gjøre noen 
endringer når du er på farten.
Hva er en multipleks?
Digital radiodrift består av én blokk med 
frekvenser som kalles multipleks. Hver 
multipleks fungerer innenfor et frekvensspekter, 
f.eks. Bånd III for DAB-sendinger.
DAB-SENDERE OG DLS
En DAB-sender (eller multipleksoperatør) 
sender også tekst- og lyddatatjenester. Noen 
programmer støttes av DLS (Dynamic Label 
Segments). Dette er data som kan leses 
som rulletekst på DAB-radiodisplayet. Noen 
stasjoner overfører oppdaterte nyheter, 
reiseinformasjon, værmeldinger, det som sendes 
nå og senere, webadresser og telefonnumre.
Du finner mer informasjon om digital 
radiodekning og digitale radiotjenester på www.
drdb.org.

Stille inn DAB-radiostasjoner
Første gang du velger modusen DAB-radio, eller 
hvis stasjonslisten er tom, utfører radioen et 
fullstendig søk automatisk. 
• Trykk på SOURCE gjentatte ganger for å 

velge modusen [DAB radio] (DAB-radio). 
 » [Søker…] vises. 
 »  Radioen søker etter og lagrer alle 

DAB-radiostasjonene automatisk og 
stiller seg deretter inn på den første 
tilgjengelige stasjonen. 

 » Stasjonslisten lagres i radioen. Neste 
gang du slår på radioen, vil den ikke 
søke etter stasjoner.

Slik stiller du inn en stasjon fra listen over 
tilgjengelige stasjoner:
• Trykk på  /  gjentatte ganger i DAB-

modus for å navigere gjennom de 
tilgjengelige DAB-stasjonene.

Tips

 • Stasjonene kan endres fra tid til annen. Velg menyen 
[Full søking] for å utføre et fullstendig søk hvis du 
ønsker å oppdatere stasjonslisten.

Lagre DAB-radiostasjoner
Merknad

 • Du kan lagre inntil 10 DAB-radiostasjoner.

Alternativ A:
1 Still inn på en DAB-radiostasjon mens du 

er i DAB-modus.
2 Trykk på og hold nede PRESET i to 

sekunder.
 » Listen over forhåndsinnstilte stasjoner 

vises.

3 Trykk på  /  for å velge et 
forhåndsinnstilt nummer.
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4 Trykk på OK for å bekrefte. 
 » [Forvalg lagret] vises.
 » Stasjonen lagres i den valgte posisjonen. 

Alternativ B:
1 Still inn på en DAB-radiostasjon mens du 

er i DAB-modus.
2 Lagre radiostasjonen med det numeriske 

tastaturet.
• Hvis du skal forhåndsinnstille en av 

tastene 1–5, trykker du på og holder 
nede den aktuelle nummertasten 
1–5 på det numeriske tastaturet i to 
sekunder.

• Hvis du skal forhåndsinnstille en av 
tastene 6–10, trykker du på og holder 
nede 5+ i to sekunder. Trykk deretter 
på den tilsvarende nummertasten. 
(Hvis du for eksempel ønsker å 
forhåndsinnstille 6, trykker du på og 
holder nede 5+ i to sekunder. Deretter 
trykker du på 1.)

 » [Forvalg lagret] vises.
 » Stasjonen lagres i den valgte 

posisjonen. 

Tips

 • Du kan fjerne en forhåndslagret stasjon ved å lagre en 
annen stasjon på det samme sted.

Velg en valgt DAB-
radiostasjon
Det er to måter du kan velge en forhåndsinnstilt 
radiostasjon på når du er i DAB-modus. 
Alternativ A:
1 Trykk på PRESET.
2 Trykk på  /  for å velge et nummer.
3 Trykk på OK for å bekrefte. 
Alternativ B:
• Trykk på en tast på det numeriske 

tastaturet for å velge et valgt tall.

Tips

 • Hvis du skal velge et av tallene 6–10, trykker du først 
på 5+. Deretter trykker du på den tilsvarende talltasten. 
(Hvis du for eksempel ønsker å velge 6, trykker du først 
på 5+ og deretter på 1.)

Bruke menyen i DAB-modus

1 I DAB-modus trykker du på  MENU for 
å få tilgang til DAB-menyen.

2 Trykk på  /  for å bla gjennom 
menyalternativene:

  
• [Stasjonsliste]: viser alle DAB-

radiostasjoner. Hvis ingen stasjoner 
blir funnet, begynner radioen å søke 
etter DAB-stasjoner og legge dem til 
stasjonslisten. 

• [Full søking]: skanner og lagrer alle 
tilgjengelige DAB-radiostasjoner.

• [Manuell tuning]: stiller inn en bestemt 
kanal/frekvens manuelt, og legger den 
til i stasjonslisten.

• [Ugyldig kutting]: fjerner alle ugyldige 
stasjoner fra stasjonslisten.

• [DRC]: Komprimerer det dynamiske 
området til et radiosignal slik at 
volumet på lave lyder økes, og volumet 
til høye lydene reduseres. 

• [Stasjonssekvens]: lar deg definere 
hvordan stasjonene skal plasseres når 
du blar gjennom stasjonslisten.

• [Systemoppsett]: Justerer 
systeminnstillingene (se delen Bruke 
menyen Systeminnstillinger).

• [Hovedmeny]: Åpner hovedmenyen 
(se delen Bruke hovedmenyen).

3 Trykk på OK for å velge et alternativ.

Scan

Prune invalid

DAB
Station list

Manual tune

DRC
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4 Gjenta trinn 2 til 3 hvis undermenyen er 
tilgjengelig under et alternativ.
• Du kommer tilbake til den forrige 

menyen ved å trykke på .
• Du kommer tilbake til den øverste 

menyen ved å trykke på .
[Ugyldig kutting]

• [JA]: fjerner alle ugyldige stasjoner fra 
stasjonslisten.

• [No] (Nei): Går tilbake til forrige meny.
[DRC]

• [DRC høy]: Stiller DRC inn på et 
høyt nivå (standardalternativet som 
anbefales for støyende omgivelser).

• [DRC lav]: Stiller DRC inn på et lavt 
nivå.

• [DRC av]: Slår DRC av.
[Stasjonssekvens]

• [Alfabetisk]: Ordner stasjonene i 
alfabetisk rekkefølge (standard).

• [Helhet]: Lister opp grupper av 
stasjoner som sendes sammen på 
samme gruppe (for eksempel BBC 
eller South Wales lokalradio).

• [Gyldig]: Lister opp gyldige stasjoner 
først, deretter stasjoner som ikke 
sender.

Merknad

 • Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av 15 
sekunder, lukkes menyen.

Vise DAB-informasjon
Mens du hører på DAB-radio, trykker du på 
INFO gjentatte ganger for å bla gjennom 
følgende informasjon (hvis den er tilgjengelig):

 » stasjonsnavn
 » Dynamisk etikettsegment (DLS)
 » Signalstyrke
 » Programtype (PTY)
 » Gruppenavn
 » Frekvens
 » Hastighet for signalfeil
 » Bithastighet og lydstatus 
 » Kodek
 » Klokkeslett og dato
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6 Høre på FM-
radio

Stille inn FM-radiostasjoner

1 Trykk på SOURCE gjentatte ganger for å 
velge modusen [FM radio] (FM-radio).

2 Trykk på og hold nede  /  i to sekunder.
 » Radioen stiller seg automatisk inn på 

en FM-radiostasjon med sterkt signal.

3 Gjenta trinn 2 for å stille inn flere 
radiostasjoner.

Slik stiller du inn en stasjon manuelt: 
• I FM-tunermodus trykker du på  /  

gjentatte ganger for å velge en frekvens. 

Lagre FM-radiostasjoner
Merknad

 • Du kan lagre maksimalt 10 FM-radiostasjoner.

Alternativ A:
1 I FM-modus stiller du inn en FM-stasjon.
2 Trykk på og hold nede PRESET i to 

sekunder.
 » Listen over forhåndsinnstilte stasjoner 

vises.

3 Trykk på  /  for å velge et 
forhåndsinnstilt nummer.

4 Trykk på OK for å bekrefte. 
 » [Forvalg lagret] vises.
 » Stasjonen lagres i den valgte posisjonen. 

Alternativ B:
1 I FM-modus stiller du inn en FM-stasjon.
2 Lagre radiostasjonen med det numeriske 

tastaturet.

• Hvis du skal forhåndsinnstille en av 
tastene 1–5, trykker du på og holder 
nede den aktuelle nummertasten 
1–5 på det numeriske tastaturet i to 
sekunder.

• Hvis du skal forhåndsinnstille en av 
tastene 6–10, trykker du på og holder 
nede 5+ i to sekunder. Trykk deretter 
på den tilsvarende nummertasten. 
(Hvis du for eksempel ønsker å 
forhåndsinnstille 6, trykker du på og 
holder nede 5+ i to sekunder. Deretter 
trykker du på 1.)

 » [Forvalg lagret] vises.
 » Stasjonen lagres i den valgte 

posisjonen. 

Tips

 • Du kan fjerne en forhåndslagret stasjon ved å lagre en 
annen stasjon på det samme sted.

Velg en valgt FM-radiostasjon
Det er to måter du kan velge en forhåndsinnstilt 
radiostasjon på når du er i FM-modus. 
Alternativ A:
1 Trykk på PRESET.
2 Trykk på  /  for å velge et nummer.
3 Trykk på OK for å bekrefte. 
Alternativ B:
• Trykk på en tast på det numeriske 

tastaturet for å velge et valgt tall.

Tips

 • Hvis du skal velge et av tallene 6–10, trykker du først 
på 5+. Deretter trykker du på den tilsvarende talltasten. 
(Hvis du for eksempel ønsker å velge 6, trykker du først 
på 5+ og deretter på 1.)
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Bruke menyen i FM-modus

1 I FM-modus trykker du på  MENU for å 
få tilgang til FM-menyen.

2 Trykk på  /  for å bla gjennom 
menyalternativene:

  
• [Søkeinnstilling]
• [Lydinnstilling]
• [System settings] (Systeminnstillinger): 

Justerer systeminnstillingene (se delen 
Bruke menyen Systeminnstillinger).

• [Main menu] (Hovedmeny): Åpner 
hovedmenyen (se delen Bruke 
hovedmenyen).

3 Trykk på OK for å velge et alternativ.
4 Gjenta trinn 2 til 3 hvis undermenyen er 

tilgjengelig under et alternativ.
• Du kommer tilbake til den forrige 

menyen ved å trykke på .
• Du kommer tilbake til den øverste 

menyen ved å trykke på .
[Søkeinnstilling]

• [Kun sterke stasj?]-[JA]: Søker bare 
etter FM-stasjoner med sterkt signal.

• [Kun sterke stasj?]-[NO] (Nei): 
Søker etter alle tilgjengelige FM-
radiostasjoner.

[Lydinnstilling]
• [Kun mono?]-[JA]: Velger sending i 

mono.
• [Kun mono?]-[NO] (Nei): Velger 

sending i stereo.

Merknad

 • Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av 15 
sekunder, lukkes menyen.

Audio setting
System settings
Main menu

FM
Scan setting

Vise RDS-informasjon
RDS (Radio Data System) er en tjeneste som 
tillater FM-stasjoner å vise tilleggsinformasjon. 
Et RDS-ikon og stasjonsnavnet vises hvis du 
hører på en FM-stasjon med RDS-signal.
1 Stille inn en RDS-stasjon.
2 Trykk flere ganger på INFO for å bla 

gjennom følgende informasjon (hvis 
tilgjengelig):
 » stasjonsnavn
 » Radiotekstbeskjeder
 » Programtype
 » Frekvens
 » Dato
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7 Bruke menyen 
for systeminn-
stillinger

1 Trykk på  i aktiv modus for å få tilgang til 
menyen.

2 Trykk på  /  gjentatte ganger for å velge 
[Systemoppsett].

3 Trykk på OK for å bekrefte valget.
4 Gjenta trinn 2 til 3 for å velge et alternativ.

  
• [Nettverk]: Gjør at du kan opprette en 

nettverkstilkobling.
• [Tid/dato]: Angir klokkeslett og dato.
• [Språk]: Velger systemspråk.
• [Fabrikkoppsett]: Tilbakestiller radioen 

til fabrikkinnstillingene.
• [Softvare oppdat.]: 

Kontrollerer informasjonen om 
programvareoppdateringen. 

• [Software Upgrade]: Oppdaterer om 
nødvendig programvaren. 

• [Oppsettsveiviser]: Viser hvordan du 
utfører den første konfigureringen.

• [Info]: Viser programvareversjonen.
• [Bakgrunnsbelysning]: Justerer 

innstillingene for bakbelysning.

Merknad

 • Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av 15 
sekunder, lukkes menyen.

Time/Date
Language
Factory Reset
Software update

System settings
Network

Justere nettverksinnstillingene

1 Velg [Systemoppsett] > [Nettverk].
2 Trykk på  /  for å velge et alternativ 

eller en undermeny. Trykk deretter på OK 
for å bekrefte.

• [Nettverkveiviser]: Viser hvordan du 
oppretter en nettverkstilkobling. 

• [PBC Wlan-oppsett]: Velg dette alternativet 
hvis den trådløse ruteren støtter 
konfigurasjonsmetodene WPS og PBC.

• [Vis innstill.]: Viser informasjon om det 
gjeldende nettverket. 

• [Wlan-region]: Velger WLAN-område. 
• [Manuelle innst.]: 

• [DHCP påslått]: Tildeler IP-adressen 
automatisk. 

• [DHCP avslått]: Tildeler IP-adressen 
manuelt. 

• [Nettverkprofil]: Viser en liste over 
nettverkene som huskes av radioen. 

• [Hold nettverket koblet?]: Velger om 
nettverket skal holdes tilkoblet. 

Angi klokkeslett/dato

1 Velg [Systemoppsett] > [Tid/dato].
2 Trykk på  /  for å velge et alternativ 

eller en undermeny. Trykk deretter på OK 
for å bekrefte.

  
• [Angi tid/dato]: Angir klokkeslett og dato. 
• [Auto oppdatering]: 

• [Oppdater fra DAB]: Synkroniserer 
klokkeslettet med DAB-stasjoner. 

• [Oppdater. Fra FM]: Synkroniserer 
klokkeslettet med FM-stasjoner. 

• [Oppdat. Fra net]: Synkroniserer 
klokkeslettet med Internett-
radiostasjoner.

Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings

Time/Date
Set Time/Date
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• [Ingen oppdater.]: Deaktiverer 
tidssynkroniseringen. 

• [Angi format]: Velger 12- eller 
24-timersformat. 

• [Stille inn tidssone]: Angir tidssone. 
• [DST]: Aktiverer eller deaktiverer 

sommertid. 

Merknad

 • Hvis du oppdaterer klokkeslettet fra DAB eller FM, har 
innstillingen for sommertid ikke noen virkning. 

 • Angi tidssone hvis du oppdaterer fra nettverket. 

Angi systemspråk

1 Velg [Systemoppsett] > [Språk].
 » En liste over språk vises. 

2 Trykk på  /  for å velge et systemspråk. 
Trykk deretter på OK for å bekrefte.

Tilbakestille alle innstillinger

1 Velg [Systemoppsett] > [Fabrikkoppsett].
2 Trykk på  /  for å velge et alternativ. 

Trykk deretter på OK for å bekrefte.
• [Yes] (Ja): Tilbakestiller radioen til 

fabrikkinnstillingene.
• [No] (Nei): Går tilbake til forrige meny.

Kontrollere 
informasjonen om 
programvareoppdateringen

1 Velg [Systemoppsett] > [Softvare 
oppdat.].

2 Trykk på  /  for å velge et alternativ 
eller en undermeny. Trykk deretter på OK 
for å bekrefte.

• [Auto oppdatering]: Velg om radioen 
skal se etter nye programvareversjoner 
med jevne mellomrom.

• [Kolla nu]: Se etter nye 
programvareversjoner med det 
samme.

Merknad

 • Hvis radioen registrerer at ny programvare er 
tilgjengelig, spør den om du ønsker at programvaren 
skal oppdateres. Hvis du samtykker, blir den nye 
programvaren lastet ned og installert. 

 • Pass på at radioen er koblet til et stabilt strømnett 
før du setter i gang programvareoppgraderingen. 
Produktet kan ta skade hvis strømmen brytes mens 
programvareoppdateringen pågår.

Oppgradere fastvaren (hvis 
tilgjengelig)
Ta kontakt med WOOX Innovations hvis du vil 
oppgradere programvaren. Du bør ikke foreta 
oppgraderingen på egenhånd. 

Vise programvareversjonen
• Velg [Systemoppsett] > [Info].

 » Gjeldende programvareversjon vises. 

Justere innstillingene for 
bakbelysning

1 Velg [Systemoppsett] > 
[Bakgrunnsbelysning].

2 Trykk på  /  for å velge et alternativ 
eller en undermeny. Trykk deretter på OK 
for å bekrefte.
• [Timeout]: Velger tidsavbrudd for 

bakbelysningen. 
• [På nivå]: velger lysstyrkenivå for 

bakbelysningen. 
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8 Bruke 
hovedmenyen

1 Trykk på  mens du er i aktiv modus for å 
få tilgang til den øverste menyen.

2 Trykk på  /  gjentatte ganger for å velge 
[Hovedmeny].

3 Trykk på OK for å bekrefte valget.
4 Gjenta trinn 2 til 3 for å velge et alternativ. 

• [Internet radio]: Velger modusen 
Internett-radio.

• [DAB]: Velger DAB-modus.
• [FM]: Velger FM-modus.
• [AUX in]: Velger AUX IN-modus.
• [Innsovning]: Angir sleep timer. 
• [Alarm]: Stiller inn alarmtimeren. 
• [Systemoppsett]: Justerer 

systeminnstillingene (se delen Bruke 
menyen Systeminnstillinger).

Merknad

 • Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av 15 
sekunder, lukkes menyen.

 • Du kan også trykke på SOURCE for å velge en modus: 
Internett-radio, DAB-radio, FM-radio eller AUX IN.

Angi klokkeslett og alarm
Merknad

 • Du kan angi to alarmer som kan ringe på forskjellige 
tidspunkter.

 • Du må passe på at klokken er riktig stilt for at alarmen 
skal fungere som normalt.

1 Velg [Hovedmeny] > [Alarm].
 » Hvis klokken ikke er riktig stilt, vises en 

melding som ber deg om å stille den. 

2 Trykk på OK for å fortsette. 
 » Datosifrene blinker.

3 Trykk på  /  for å stille dato. Trykk 
deretter på OK for å bekrefte.
 » Månedssifrene blinker.

4 Gjenta trinn 3 for å angi henholdsvis 
måned, år og klokkeslett.
 » Alternativene [Alarm 1:Av [00:00]] 

(Alarm 1:av [00.00]) og [Alarm 2:Av 
[00:00]] (Alarm 2:av [00.00]) vises.

  
5 Gjenta trinn 3 for å velge [Alarm 1:Av 

[00:00]]>[Aktiver:][Av].
6 Gjenta trinn 3 for å aktivere eller 

deaktivere alarmtimeren.
• [Av]: Deaktiverer alarmtimeren. 
• [Daglig]: Alarmen lyder hver dag.
• [Én gang]: Alarmen lyder bare én gang.
• [Helger]: Alarmen lyder på lørdag og 

søndag. 
• [Ukedager]: Alarmen lyder hver dag fra 

mandag til fredag. 
7 Gjenta trinn 3 for å velge [Tid]. Still 

deretter inn tidspunktet for alarmen.
8 Gjenta trinn 3 for å velge [Modus]. Still 

deretter inn alarmkilden.
• [Tone]: Velg summealarm som 

alarmkilde.
• [Internet radio]: Velg den Internett-

radiostasjonen du hørte på sist, som 
alarmkilde. 

• [DAB]: Velg den DAB-radiostasjonen 
du hørte på sist, som alarmkilde. 

• [FM]: Velg den FM-radiostasjonen du 
hørte på sist, som alarmkilde.

9 Gjenta trinn 3 for å velge [Angi alarmfor.
inn]. Deretter velger du den stasjonen 
du hørte på sist, eller en forhåndsinnstilt 
radiostasjon som alarmkilden.

10 Gjenta trinn 3 for å velge [Volum:]. 
Deretter angir du alarmvolum.

11 Gjenta trinn 3 for å velge [Lagret].
 » Alarm 1 er angitt. 

Alarms
Alarm 1: Off [00:00]
Alarm 2: Off [00:00]
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12 Gjenta trinn 5 til 11 for å stille inn Alarm 2.

Merknad

 • Et alarmikon for Alarm 1 eller Alarm 2 vises når 
alarmen er aktivert. Du trykker på  på radioen for å 
stoppe alarmen. 

 • Du kan også gå til [Systemoppsett] > [Tid/dato]forå 
angi klokkeslett og dato (se Bruke menyen for 
systeminnstillinger >Angi klokkeslett/dato).

Sette alarmen på slumring
• Når alarmen går, trykker du på SNOOZE 

for å velge en tidsperiode (i minutter).
 » Alarmen slumrer og gjentar ringingen 

etter den forhåndvalgte tidsperioden.

Angi sleep timer
Det er to måter å stille inn sleep timer på. 
Alternativ A:

  Sleep OFF 15MINS 30MINS

45MINS60MINS

• Når radioen er slått på, trykker du 
på  (på radioen) eller SLEEP (på 
fjernkontrollen) gjentatte ganger for å velge 
sleep timer-perioden (i minutter).
 » Radioen bytter til standby-modus 

automatisk etter den forhåndsinnstilte 
tiden.

 » Når [Slumre av] vises, er sleep timer 
deaktivert.

Alternativ B:
1 Velg [Hovedmeny] > [Innsovning].
2 Trykk på  /  gjentatte ganger for å velge 

sleep timer-perioden (i minutter).
 » Når [Slumre av] vises, er sleep timer 

deaktivert.
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9 Andre 
funksjoner

Lytte til en ekstern enhet
Med denne radioen kan du også høre på en 
ekstern lydenhet, for eksempel en MP3-spiller.
1 Koble til en lydinngangskabel (følger ikke 

med) med en 3,5 mm plugg på hver ende 
til
• kontakten AUDIO IN på baksiden av 

radioen
• hodetelefonkontakten på den eksterne 

enheten.
2 Trykk på SOURCE gjentatte ganger for å 

velge [AUX in]-modus.
3 Spill av lyd på den eksterne enheten (se 

tilhørende brukerhåndbok).

  
Justere volumet
• Trykk på + VOL - gjentatte ganger under 

avspilling for å justere volumet.

Lytte med hodetelefon
• Koble hodetelefoner til  -kontakten på 

produktet.

Slå av lyden
• Trykk på  under avspilling for å slå lyden 

av eller på.
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10 Produktinforma-
sjon

Merknad

 • Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner

Forsterker
Anslått utgangseffekt 5 W (RMS)
Hodetelefonutgang 3 mW x 2, 32 ohm
Frekvenssvar 60–20 000 Hz, 

±3 dB
Signal-til-støy-forhold > 65 dBA
Lydinngang 600 mV (RMS), 

22 kohm

Wi-Fi
Wi-Fi-protokoll 802.11b/g/n

Tuner

Innstillingsområde 
(FM)

87,5–108 MHz

Innstillingsområde 
(DAB)

174,928–239,2 MHz 
(bånd III)

Følsomhet (FM) < 22 dBf (mono, 26 dB 
signal-til-støy-forhold)

Følsomhet (DAB) -98 dBm

Generell informasjon
Vekselstrøm 
(strømadapter)

Merkenavn: PHILIPS,

Modell: AS190-075-
AD180,
Inngang: 100–240 V~, 
50/60 Hz, 0,7 A,
Utgang: 7,5 V  1,8 A,

Effektforbruk i 
driftsmodus

< 10 W

Strømforbruk i 
standby (uten Wi-Fi)

< 1 W

Mål: hovedenhet 
(B x H x D)

129 x 104 x 105 mm

Vekt – hovedenhet 0,6 kg
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11 Feilsøking
Advarsel

 • Fjern aldri dekselet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv 
hvis du fortsatt vil beholde garantien. 
Hvis det oppstår problemer når du bruker 
dette produktet, må du kontrollere de 
følgende punktene før du ber om service. 
Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' 
webområde (www.philips.com/welcome). Når 
du kontakter Philips, må du sørge for at enheten 
er i nærheten, og at modellnummeret og 
serienummeret er tilgjengelig.
Ikke strøm
 • Kontroller at strømledningen til 

klokkeradioen er koblet til ordentlig.
 • Kontroller at strømuttaket fører strøm.

Ikke lyd eller dårlig lyd. 
 • Juster volumet.
 • Kontroller om radioen er dempet, eller om 

radiostasjonen fremdeles bufres. 
 • Kontroller om en hodetelefon er koblet til. 
 • Trekk antennen helt ut, og juster 

plasseringen av radioantennen. 
 • Hold radioen unna andre elektroniske 

enheter for å unngå radioforstyrrelser.
 • Kontroller Wi-Fi-nettverkstilkoblingen. Drei 

på FM-antennen, og juster plasseringen til 
den. 

Ingen respons fra klokkeradioen
 • Trekk ut støpselet, og sett det inn igjen. Slå 

deretter på klokkeradioen på nytt.
 • Kontroller om radioen er i standby-modus. 

Slå den eventuelt på igjen. 
Radiosignalet er svakt
 • Hold klokkeradioen unna andre 

elektroniske enheter for å unngå 
radioforstyrrelser.

 • Trekk antennen helt ut, og juster 
plasseringen av radioantennen.

 • Kontroller Wi-Fi-nettverkstilkoblingen. Drei 
på FM-antennen, og juster plasseringen til 
den. 

Utilstrekkelig styrke på Wi-Fi-signalet
 • Kontroller avstanden mellom ruteren og 

radioen.
 • Drei på FM-antennen, og juster 

plasseringen til den. 
Kan ikke koble til Wi-Fi-nettverket
 • Undersøk om den trådløse ruteren er slått 

av. 
 • Kontroller at den trådløse ruteren støtter 

WPS. Koble den WPS-støttede ruteren til 
radioen med riktig konfigurasjonsmetode 
(PBC eller PIN). Om nødvendig kan du 
se i brukerhåndboken for den trådløse 
ruteren om hvordan du setter opp en Wi-
Fi-tilkobling.

 • Konfigurer Wi-Fi-innstillingene på 
nytt (se Komme i gang > Utføre den 
første konfigureringen og Bruke 
menyen Systeminnstillinger > Justere 
nettverksinnstillinger). 

Noen ganger fungerer enkelte stasjoner ikke
 • Noen stasjoner støtter bare et begrenset 

antall lyttere. Hvis du prøver igjen etter 
noen minutter, vil du kunne høre på 
stasjonene. 

 • Stasjonen sender ikke. Prøv igjen senere.
Noen stasjoner forsvinner fra listen over 
stasjoner
 • Når en stasjon slutter å sende på Internett, 

blir den fjernet fra listen. Radioen sjekker 
hele tiden om stasjonen sender. Hvis den 
begynner å sende igjen, kommer den 
tilbake på stasjonslisten. 

Alarmen fungerer ikke
 • Still klokken/alarmen riktig.
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12 Merknad
Eventuelle endringer på denne enheten 
som ikke er uttrykkelig godkjent av WOOX 
Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å 
bruke utstyret.

Samsvar

 
WOOX Innovations erklærer herved 
at dette produktet er i samsvar med de 
grunnleggende kravene og øvrige relevante 
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner 
samsvarserklæringen på www.philips.com/
support.

Ta vare på miljøet
Avhending av det gamle produktet og batteriet

  
Produktet er utformet og produsert med 
materialer og deler av svært høy kvalitet som 
kan resirkuleres og gjenbrukes.

  
Dette symbolet på et produkt betyr at 
produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.

  
Dette symbolet betyr at produktet inneholder 
batterier som omfattes av EU-direktiv 
2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig 
husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere 
inn elektriske og elektroniske produkter 
og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. 
Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri 
produktet og batteriene sammen med vanlig 
husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle 
produkter og batterier på riktig måte, bidrar du 
til å forhindre negative konsekvenser for helse 
og miljø.
Fjerne engangsbatteriene
Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se 
avsnittet for batteriinstallering.
Miljøinformasjon
All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har 
forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre 
materialer : papp (eske), polystyrenskum (buffer) 
og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). 
Systemet består av materialer som 
kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det 
demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent 
med lokale bestemmelser før du kaster 
emballasjematerialer, oppbrukte batterier og 
gammelt utstyr.

Merknad om varemerke
Symbol for klasse II-utstyr

 
Dette symbolet indikerer at enheten har et 
dobbelt isoleringssystem.
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