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1 Vigtigt

Lær disse sikkerhedssymboler at kende 

  
Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret 
materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk 
stød. For din egen og andres sikkerhed må 
kabinettet ikke fjernes. 
Udråbstegnet betyder, at du skal være 
opmærksom på funktioner, der kræver 
omhyggelig læsning af den vedlagte 
vejledning, så du forebygger drifts- og 
vedligeholdelsesproblemer. 
ADVARSEL: Med henblik på at reducere 
risikoen for brand eller elektrisk stød må 
enheden ikke udsættes for regn og fugt, og 
vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke 
placeres oven på enheden. 
FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå 
risiko for elektrisk stød. (For områder med 
polariserede stik: For at forebygge elektrisk stød 
skal stikproppen passe til stikkontakten.) 
• Læs disse instruktioner.
• Følg alle instruktioner.
• Ventilationsåbninger må ikke blokeres. 

Installer apparatet i overensstemmelse 
med producentens instruktioner. Installer 
det ikke i nærheden af varmekilder som 
f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller 
andre apparater (inkl. forstærkere), der 
producerer varme. 

• Sørg for, at netledningen ikke trædes på, 
navnlig ved stikkene og stikforbindelserne 
samt det sted, hvor ledningen føres ud af 
enheden.

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

• Fjern enheden fra stikkontakten under 
tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges 
gennem længere tid. 

• Al servicering skal udføres af kvalificeret 
personale. Enheden skal serviceres, 
hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis 
netledningen beskadiges, der er blevet 
spildt væske på apparatet, der er kommet 
fremmedlegemer ind i enheden, enheden 
er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis 
enheden 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.).

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

• Tag batterierne ud, hvis enheden ikke 
skal bruges i længere tid.

• Enheden må ikke udsættes for dryp eller 
sprøjt. 

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

• Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik 
bruges til at afbryde enheden, skal disse 
kunne betjenes nemt.

Advarsel

 • Kabinettet bør aldrig tages af enheden. 
 • Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
 • Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
 • Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller 

varmekilder. 
 • Se aldrig på laserstrålen inde i denne enhed.
 • Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, 

stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde 
strømmen til enheden.
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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.
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2 Din CD 
Soundmachine

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.

Indledning
Med denne enhed kan du:

• nyde lyd fra diske og andre eksterne 
enheder;

• lytte til radiostationer.

Enheden understøtter følgende medieformat:

 
Hvad er der i kassen
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3 Kom godt i gang
Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den 
angivne rækkefølge.

Isæt batterier
Bemærk

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

1 Åbn batterirummet.
2 Isæt 6 x 1,5 V R14/UM2/C-batterier 

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

3 Luk batterirummet.

 
Tilslut strømmen

Advarsel

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

 • Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have 
udført alle andre tilslutninger.

6 x 1.5 V R14/UM/C CELL

 



6 DA

4 Brug af din CD 
Soundmachine

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.

Afspil disk
Bemærk

 • Du kan ikke afspille CD'er, der er kodet vha. copyright-
beskyttelsesteknologier.

Du kan afspille følgende tilgængelige lyd-CD'er:
• CD-Recordable (CD-R)
• CD-Rewritable (CD-RW)
• MP3-cd'er
• WMA-CD'er
1 Åbn diskskuffen.
2 Indsæt en disk med den trykte side opad. 
3 Luk diskskuffen.
4 Skift OFF•FM•CD-vælgeren til CD.

• Tryk på  for at sætte afspilning på 
pause/genoptage afspilning.

• Tryk på  for at afbryde afspilningen.

  

Programmering af numre

Bemærk

 • Du kan højst programmere 20 numre

1 Når afspilningen er stoppet i CD-tilstand, 
skal du trykke på PROG.

2 Tryk på  /  for at vælge et spor, og 
tryk derefter på PROG for at bekræfte.

3 Gentag trin 2 for at programmere flere 
spor.

4 Tryk på  for at afspille de 
programmerede spor.

5 For at slette programmet skal du trykke 
på .

Afspilningsstyring
Gentag et spor eller alle spor.
Afspil numre i tilfældig 
rækkefølge.

PROG Programmer spor.
Stop afspilningen, eller slet et 
program.
Start, eller sæt afspilning på 
pause.

 / Spring til et spor, eller søg i 
afspilningen.

-VOLUME+ Juster lydstyrken.
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Lyt til radio
Bemærk

 • Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, 
videobåndoptagere eller andre strålingskilder.

 • For optimal modtagelse skal du trække antennen helt 
ud og justere dens position.

1 Skift OFF•FM•CD-vælgeren til FM.
2 Drej TUNING langsomt for at finde en 

radiostation. 

 
Lyt til en ekstern enhed
Du kan lytte til en ekstern enhed via denne 
enhed.
1 Skift OFF•FM•CD-knappen til FM eller 

CDposition.
2 Tilslut MP3-link-kablet (medfølger ikke) til:

• MP3-LINK-stikket (3,5 mm) på 
enheden

• hovedtelefonstikket på en ekstern 
enhed

3 Start afspilning af enheden (se 
brugervejledningen til enheden).
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5 Specifikationer
Forstærker

Vurderet effekt 2 x 1 W RMS
Frekvensgang 80 Hz - 16 kHz, ± 

3 dB
Signal-/støjforhold 50 dB
MP3-link-indgang 0,5 V RMS 20 kohm

Diske

Lasertype Halvleder
Diskdiameter 12 cm/8 cm
Understøttet disk CD-DA, CD-R, 

CD-RW
Audio DAC 24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk 
forvrængning

< 1%

Frekvensgang 60 Hz -16 kHz
S/N ratio 55 dBA

Tuner

Indstillingsområde FM: 87,5-108 MHz
Samlet harmonisk 
forvrængning

< 3%

Signal-/støjforhold 40 dB

Generelle oplysninger

Vekselstrøm 220-240 V~,  
50/60 Hz

Strømforbrug ved drift 5 W
Batterier 9 V, 6 x 1,5 V R14/

UM2/C-batteri
Mål: Hovedenhed 
 (B x H x D):

 
245 x 131 x 212 mm

Vægt
- Med emballage
- Hovedenhed

 
1,5 kg
1,1 kg



9DA

6 Fejlfinding
Advarsel

 • Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da 
garantien i så fald bortfalder. 
Hvis der forekommer fejl på enheden, 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 enheden er i nærheden, og 
at modelnummeret og serienummeret er 
tilgængelige.

Ingen strøm
 • Kontroller, at apparatets strømstik er 

korrekt tilsluttet.
 • Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
 • Isæt batterierne, så polerne (+/–) vender 

som vist.
 • Udskift batteriet.

Ingen lyd
 • Juster lydstyrken.
 • Kontroller, at det nummer, der afspilles, er i 

et kompatibelt format.

Displayet fungerer ikke korrekt. /Ingen 
reaktion, når knapperne anvendes.
• Tag netledningen ud af stikkontakten. 
• Tilslut netledningen efter nogle få sekunder.

Kan ikke afspille en disk
 • Kontroller, at disken er sat i med den trykte 

side opad. 
 • Rens disken med en renseklud med 

fibre fra midten ud mod kanten i en lige 
bevægelse.

 • Disken kan være defekt. Afspil en anden 
disk.

 • Sørg for, at CD'en er en færdiggjort CD/
CD-R/CD-RW.

 • Sørg for, at laserlinsen er ren.

 • Kontroller, at CD'en ikke er kodet vha. 
copyright-beskyttelsesteknologier.

CD'en springer numre over
 • Kontroller, at CD'en ikke er beskadiget 

eller beskidt.
 • Kontroller, at program-/shuffle-tilstand er 

deaktiveret.
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7 Meddelelse
Herved erklærer Gibson Innovations, at dette 
produkt overholder de væsentlige krav og andre 
relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. 
Du kan læse overensstemmelseserklæringen på 
www.philips.com/support.
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er 
godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan 
annullere brugerens ret til at betjene dette 
udstyr.

  
Dit produkt er udviklet og fremstillet i 
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 2012/19/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 2013/56/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.
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.

Dette apparat bærer denne etiket:

 
Bemærk

 • Typepladen findes i batterirummet.
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