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1 Viktigt!

•

Lär dig de här säkerhetssymbolerna

•

"Blixten" anger att det finns oisolerat material
i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För
allas säkerhet bör du inte ta bort produktens
skyddande hölje.
Utropstecknet betyder att det finns funktioner
som du bör läsa mer om i den handbok
som medföljer, för att undvika problem vid
användning och underhåll.
VARNING! För att minska risken för brand och
elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten
för regn eller fukt, och du bör inte heller placera
kärl med vatten, till exempel blomvaser, ovanpå
apparaten.
VARNING! För att minska risken för elektriska
stötar bör du se till att kontakten är ordentligt
isatt i uttaget. (För regioner med polariserade
kontakter: För att minska risken för elektriska
stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt
sätt.)
• Läs de här instruktionerna.
• Följ samtliga instruktioner.
• Blockera inte ventilationsöppningar.
Installera enligt tillverkarens instruktioner.
Installera inte i närheten av värmekällor
som element, varmluftsintag, spisar eller
andra apparater (inklusive förstärkare) som
genererar värme.
• Skydda elkabeln så att den inte trampas på
eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter,
extrauttag och precis vid enhetens hölje.
• Använd endast kringutrustning och
tillbehör som är godkända av leverantören.
• Dra ur kontakten till enheten vid åskväder
och när den inte ska användas på länge.
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•
•
•

Överlåt allt underhåll till kvalificerad
servicepersonal. Service krävs när enheten
har skadats på något sätt, till exempel om
en elkabel eller kontakt är skadad, vätska
eller främmande föremål har kommit in i
enheten, enheten har utsatts för regn eller
fukt, inte fungerar som den ska eller om
den har fallit i golvet.
VARNING! Batterianvändning – Undvik
batteriläckage, som kan ge upphov till
personskada, skada på egendom eller skada
på enheten:
• Installera alla batterier på rätt sätt och
placera + och - enligt markeringarna
på enheten.
• Blanda inte batterier (t.ex. gamla och
nya eller kol och alkaliska).
• Utsätt inte batterierna (batteripaket
eller installerade batterier) för stark
hetta som solsken, eld eller liknande.
• Ta bort batterierna när enheten inte
ska användas under en längre tid.
Enheten får inte utsättas för vattendroppar
eller vattenstrålar.
Placera inga potentiellt skadliga föremål på
enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande
ljus).
Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon
används som frånkopplingsenhet ska den
vara lätt att komma åt.
Varning

•• Ta aldrig bort enhetens hölje.
•• Smörj aldrig någon del av enheten.
•• Placera aldrig produkten ovanpå annan elektrisk
utrustning.

•• Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och
värme.

•• Titta aldrig på laserstrålen i enheten.
•• Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och

adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort
enheten från eluttaget.

Var försiktig
•• Genom att använda kontrollerna eller justera

funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här
handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller
annan osäker användning.
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2 Din CD
Soundmachine
Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig
välkommen till Philips! Genom att registrera din
produkt på www.philips.com kan du dra nytta
av Philips support.

Introduktion
Med den här enheten kan du:
• lyssna på ljud från skivor, USB-enheter
och andra externa enheter;
• lyssna på radiokanaler.
Enheten har funktioner för följande
medieformat:

Förpackningens innehåll
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3 Komma igång
Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt
följd.

Sätta i batterier
Kommentar
•• Batterierna innehåller kemiska substanser och bör
därför kasseras på rätt sätt.

1
2
3

Öppna batterifacket.
Sätt i 6 x 1,5 V R14/UM2/C CELL-batterier
(medföljer inte) med polerna åt rätt håll
(+/-) enligt markeringen.
Stäng batterifacket.
6 x 1.5 V R14/UM/C CELL

Ansluta strömmen
Var försiktig
•• Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen

motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller
undersidan av enheten.
•• Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra
anslutningar har gjorts.
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4 Använda CD
Soundmachine
Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig
välkommen till Philips! Genom att registrera din
produkt på www.philips.com kan du dra nytta
av Philips support.

Spela upp skiva

1

Tryck på PROG i CD-läge när uppspelning
stoppas.

2

Tryck på
/
och välj ett spår. Bekräfta
sedan genom att trycka på PROG.

3

Upprepa steg 2 för att programmera fler
spår.

4

Tryck på
och spela upp de
programmerade spåren.

5

Radera programmet genom att trycka på
.

Uppspelningskontroll

Kommentar
•• Du kan inte spela upp CD-skivor som är kodade med
teknik för kopieringsskydd.

Du kan spela upp ljud-CD-skivor som säljs i
handeln:
• Inspelningsbara CD-skivor (CD-R)
• Omskrivningsbara CD-skivor (CD-RW)
• MP3-CD-skivor
• WMA-CD-skivor

1
2
3
4

PROG

/
-VOLUME+

Öppna skivfacket.
Sätt i en skiva med etiketten vänd uppåt.
Öppna skivfacket.
Ställ in OFF•FM•CD-väljaren på CD.
• Tryck på
om du vill pausa/
återuppta uppspelningen.
• Stoppa uppspelningen genom att
trycka på .

Lyssna på radio
Kommentar
•• Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n,
videon eller andra strålningskällor.

•• Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga
mottagning.

1
2
Programmera spår
Kommentar
•• Du kan programmera högst 20 spår.

6

Upprepa ett eller alla spår.
Spela upp spår slumpmässigt.
Programmera spår.
Stoppa uppspelning eller ta bort
ett program.
Starta eller pausa
skivuppspelning.
Hoppa till ett spår eller sök i
pågående uppspelning.
Justera volymen.
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Ställ in OFF•FM•CD-väljaren på CD.
Vrid sakta på TUNING för att ställa in en
radiokanal.

Lyssna på en extern enhet
Du kan lyssna på ljud från en extern enhet via
den här enheten.

1
2
3

Ställ in OFF•FM•CD-kontrollen på FM eller
CD.
Anslut MP3 link-kabeln (medföljer inte) till:
• MP3-LINK-uttaget (3,5 mm) på
enheten
• hörlursuttaget på en extern enhet
Börja spela upp från enheten (se
användarhandboken för enheten).
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5 Specifikationer
Förstärkare
Nominell uteffekt
Frekvensomfång

2 X 1 W RMS
80 Hz - 16 kHz,
±3 dB
50 dB
0,5 V RMS 20 kohm

Signal/brusförhållande
MP3 Link-ingång
Skivor
Lasertyp
Skivdiameter
Skivor som kan användas
Audio DAC
Total harmonisk distorsion
Frekvensomfång
S/N-förhållande

Halvledare
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R,
CD-RW
24 bitar/44,1 kHz
<1%
60 Hz -16 kHz
55 dBA

Mottagare
Mottagningsområde
Total harmonisk distorsion
Signal/brusförhållande

FM: 87,5–108 MHz
<3%
40 dB

Allmän information
Nätström
Effektförbrukning vid
användning
Batterier
Mått: Huvudenhet
(B x H x D)
Vikt
- Med förpackning
- Huvudenhet
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220–240 V~, 50/60 Hz
5W
9 V, 6 x 1,5 V R14/
UM2/C CELL
245 x 131 x 212 mm
1,5 kg
1,1 kg

6 Felsökning
Varning

CD-skivan hoppar över spår
•• Se till att CD-skivan inte är skadad eller
smutsig.
•• Se till att läget programmera/slumpvis
uppspelning är avaktiverat.

•• Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du
gör det gäller inte garantin.
Om du får problem när du använder enheten
ska du kontrollera följande innan du begär
service. Om problemet kvarstår går du till
Philips webbplats (www.philips.com/support).
När du kontaktar Philips bör du ha både
enheten och modell- och serienumret till hands.
Ingen ström
•• Se till att enhetens nätkontakt är korrekt
ansluten.
•• Se till att det finns ström i nätuttaget.
•• Sätt i batterierna med polerna (+/–) åt
rätt håll.
•• Byt batteri.
Inget ljud.
•• Justera volymen.
•• Se till att spåret som spelas upp har ett
format som är kompatibelt.
Teckenfönstret fungerar inte som det ska. /
Ingen av kontrollerna svarar.
• Koppla ur nätsladden.
• Anslut nätsladden efter några sekunder.
Det går inte att spela upp skivan
•• Se till att skivan har satts i med etiketten
uppåt.
•• Torka skivan med en mikrofiberduk i
riktning från skivans mitt och utåt mot dess
kant i en rak linje.
•• Skivan kan vara defekt. Spela upp en annan
skiva.
•• Se till att CD-skivan är en färdigställd CD/
CD-R/CD-RW.
•• Se till att laserlinsen är ren.
•• Se till att CD-skivan inte har kodats med
tekniker för copyrightskydd.
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7 Obs!
Gibson Innovations deklarerar härmed att
produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra
relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du
hittar deklarationen om överensstämmelse på
www.philips.com/support.
Eventuella förändringar av den här enheten
som inte uttryckligen har godkänts av Philips
Consumer Lifestyle kan frånta användaren
rätten att använda utrustningen.

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

Produkten är utvecklad och tillverkad av
högkvalitativa material och komponenter som
både kan återvinnas och återanvändas.
Kommentar
•• Märkplåten sitter i batterifacket.

När den här symbolen med en överkryssad
papperskorg visas på produkten innebär det att
produkten omfattas av det europeiska direktivet
2012/19/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste
återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina
gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.
Genom att kassera dina gamla produkter på
rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella
negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas
av EU-direktiv 2013/56/EC, som inte får
kasseras som vanliga hushållssopor.Ta reda
på vilka lokala regler som gäller för separat
insamling av batterier eftersom korrekt
kassering bidrar till att förhindra negativ
påverkan på miljö och hälsa.
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