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1 Vigtigt

Sikkerhed

FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD 
MÅ KABINETTET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. DER FINDES 

INGEN DELE INDVENDIGT, SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. AL 
SERVICERING SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE.

Dette 'lyn' angiver, at uisoleret materiale i 
enheden kan forårsage elektrisk stød. Af hensyn til 
sikkerheden for alle i din husstand må du ikke fjerne 
produktets kabinet.
Udråbstegnet gør opmærksom på punkter, 
som du bør læse grundigt i den vedlagte 
dokumentation for at forhindre betjenings- og 
vedligeholdelsesproblemer.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller 
elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for 
regn eller fugt, og genstande fyldt med væsker, som 
f.eks. vaser, må ikke placeres på apparatet.
FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå elektrisk 
stød. (For regioner med polariserede stik: For at 
undgå elektrisk stød skal det brede ben sættes i den 
brede åbning).

Advarsel

 Fjern aldrig kabinettet på dette apparat.

 Smør ikke nogen af apparatets dele.

 Se aldrig ind i laserstrålen i dette apparat.

 Anbring aldrig apparatet på elektrisk udstyr.

 
eller varme.

 Sørg altid for, at det er let at komme til strømledning, stik 
eller adapter, når apparatet skal afbrydes fra strømmen.

 Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
 Anbring ikke nogen ting, der udgør en fare for 
apparatet (f.eks. genstande fyldt med væske, 
tændte stearinlys), på apparatet.

 Hvis strømstikket eller et apparatstik bruges 
som afbryder, skal afbryderenheden være let 
tilgængelig.

 Sørg for, at der tilstrækkelig, fri plads omkring 
produktet til ventilation.

 Forholdsregler i forbindelse med batteri - Overhold 
følgende for at forhindre lækage fra batteriet, 
hvilket kan medføre personskader, materielle 
skader eller skader på enheden:
 Isæt alle batterierne korrekt med + og - som 
angivet på enheden.

 Batterier (indpakkede eller isatte) må ikke 
udsættes for overdreven varme såsom direkte 
sol, ild eller lignende.

 Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal 
anvendes i længere tid.

 Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er 

Forsigtig

 For at undgå høreskader bør du begrænse den tid, 
hvor du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke, 
samt indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere 
lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sikkerhed for hørelsen
Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du 
bruger hovedtelefonerne.
 Lyt med fornuftig lydstyrke i fornuftige tidsperioder.
 Pas på med at justere lydstyrken, fordi din hørelse 
tilpasser sig.

 Skru ikke så højt op for lyden, at du ikke kan høre, 
hvad der foregår omkring dig.

 Du bør være forsigtig eller midlertidigt standse 
brugen i potentielt farlige situationer.

 Højt lydtryk fra hovedtelefoner og hovedsæt kan 
være årsag til høretab.

Bemærk

udtrykkeligt godkendt af MMD Hong Kong Holding 
Limited, kan ugyldiggøre brugerens ret til at anvende 
udstyret.

Overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding 
Limited, at dette produkt er i overensstemmelse 
med de grundlæggende krav og øvrige 
relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. 

www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet
Bortska�else af dit gamle produkt og batteri

Dit produkt er designet og fremstillet med 
materialer og komponenter i høj kvalitet, som 
kan genbruges og genanvendes.

Dette symbol på et produkt betyder, at 
produktet er omfattet af det europæiske 
direktiv 2012/19/EU.

Dette symbol betyder, at produktet 
indeholder batterier, der er omfattet af 
det europæiske direktiv 2013/56/EU, og 
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Indhent oplysninger om det lokale, separate 
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske 
produkter og batterier. Følg de lokale regler, og 
bortskaf aldrig produktet og batterier sammen med 

af gamle produkter og batterier hjælper med at 
forebygge negative konsekvenser for miljøet og 
menneskers helbred.

Fjernelse af engangsbatterier
Se i afsnittet om isætning af batterier, hvordan du 
fjerner engangsbatterier.

Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har forsøgt 
at forenkle emballagen ved at dele den op i tre 
materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (polstring) 
og polyætylen (poser, beskyttende skumfolie)
Dit system består af materialer, der kan genbruges, 

emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

Bluetooth®-mærket og logoer er 
registrerede varemærker tilhørende 

Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne 
mærker af MMD Hong Kong Holding Limited kræver 
licens.

Udarbejdelse af uautoriserede kopier 
af kopibeskyttet materiale, herunder 

lydoptagelser, kan være en krænkelse af 
ophavsretten og udgøre en kriminel handling. Dette 
udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

Bemærk

 Typeskiltet er placeret bag på enheden.
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2 Din Bluetooth-
højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For 
at kunne bruge den hjælp Philips tilbyder, bør du 
registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Oversigt over hovedenheden

1
2 3

1. IR-sensor

2. LED-indikator
 - Standbyindikator: lyser rødt, når dette produkt 

er sat på standby.

3. Skærmpanel
 - Viser aktuel status.

4. 
 - Tænd for apparatet eller sæt det på standby.

5.  / PARRING
 - Tryk for at vælge en kilde: FM, DAB+, AUDIO 

IN, BT.
 - Tryk og hold den inde i mere end 2 sekunder 

i Bluetooth-tilstand for at komme ind i 
parringstilstand.

6. 
 - Stik til hovedtelefoner.

7.  og 
 - Spring til foregående/næste spor.
 - Find en radiostation.
 - Indstil tiden.

8. SCAN / OK 
 - DAB+- eller FM-station og scanning samt 

bekræftelse.

9. MENU / INFO 
 - Gå ind i eller forlad en DAB+-menu.

Hvad er der i æsken

 Hovedenhed
 Bordstander
 1 vekselstrømsadapter
 1 radioantenne
 Fjernbetjening (med 2 stk. AAA-batterier)
 Trykte materialer

Indledning
Med denne enhed kan du:
 afspille lyd fra Bluetooth-enheder eller andre, 
eksterne enheder,

 lytte til FM- og DAB-radio (DAB+)

4 5 7 8 9 10 11

12

14

6 13

10. - VOLUME og VOLUME +
 - Justér lydstyrke.

11. Forindstilling
 - Vælg en forindstillet radiostation eller DAB+-

station

12. ANT
 - Tilslutning af den medfølgende radioantenne.

13. AUX IN
 - Tilslutning af eksterne lydenheder.

14. DC IN-stik
 - Tilslutning af den medfølgende strømadapter.
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Oversigt over fjernbetjeningen

1

2

3

4

5

6
7

9

8

10

11

1. 

 - Tænd for apparatet eller sæt det på standby.

2. 

 - Vælg FM- eller DAB+-kilde.

3. 

 - Vælg en FM-station.
 - Vælg en DAB+-station.
 - Programmer radiostationer.
 - Automatisk lagring af radiostationer.
 - Justér lydstyrke.

4. 

 - Vælg en forindstillet radiostation.

5. 

 - Vis afspilningsoplysninger eller oplysninger 
om radiotjeneste.

6. 

 - Indstil sleeptimer.
 - Indstil alarmtimer.

7. 

 - Indstil uret.
 - Se oplysninger om uret.

8. 
 - Sæt på lydløs eller gendan lydstyrken.

9. SOUND/DBB
 -

10. AUX IN
 - Vælg AUX IN-kilde

11. 

 - Vælg Bluetooth-kilde
 - Tryk på den i Bluetooth-tilstand og hold den 

inde i mere 2 sekunder for at komme ind i 
parringstilstand.
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3 Kom i gang

Forsigtig

 Brug af betjeningselementer eller justeringer eller 
procedurer ud over dem, der er angivet heri, kan 
medføre farlig bestråling eller usikker anvendelse.

Følg altid anvisningerne i dette afsnit i den angivne 
rækkefølge.
Hvis du kontakter Philips, bliver du bedt om at 
angive denne højttalers model- og serienummer. 

højttaleren. Skriv numrene her:
Modelnummer ________________________
Serienummer ________________________

Tilslutning af radioantennen
Slut den medfølgende radioantenne til dette 
produkt, inden du hører radio

Slut til strøm
Sæt strømkablets stik i stikdåsen.

Forsigtig

 Risiko for produktskade! Sørg for, at strømforsyningens 
spænding svarer til den spænding, der er trykt på 
bagsiden eller undersiden af enheden.

 Risiko for elektrisk stød! Inden du forbinder 
vekselstrømsadapteren skal du sikre dig, at 
adapterstikomformeren er fastgjort korrekt. Når du 
afbryder strømmen til vekselstrømsadapteren, skal du 
altid tage fat i stikket og ikke i ledningen.

 Kontroller, at alle andre forbindelser er udført, inden 
vekselstrømsadapteren tilsluttes.

Anbring dit apparat
Inden du anbringer dette produkt på bordet, skal 
du fastgøre den medfølgende bordstander til 
hovedenheden, som vist nedenfor.
Tip: Se på det medfølgende ark over vægmontering, hvordan 

dette produkt monteres på væggen.

Klargøring af fjernbetjeningen

Forsigtig

 Risiko for produktskade! Tag batterierne ud, hvis 
fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid. 

 

Sådan isættes fjernbetjeningens batteri:

1. Åbn batterirummet.

2. Isæt det medfølgende AAA-
batteri med den korrekte polaritet 
(+/-) som vist.

3. Luk batterirummet.
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Tænd
Tryk på 
 - Apparatet skifter til den senest valgte kilde.

Skift til standbytilstand
Tryk igen på  og hold den inde for at sætte 
apparatet på standby uden visning af klokkeslæt 
eller på standby med ur.
 - Den røde standbyindikator lyser.

Bemærk

 Efter 15 minutter uden aktivitet skifter produktet til 
standby.

Indstilling af uret ved hjælp af 
fjernbetjeningen

1. Tryk i standbytilstand på  og hold den inde 

i mere end 2 sekunder for at komme ind i 
urindstillingstilstand.
 - vises.

2. Tryk på  for at vælge [24H] eller [12H] og tryk 

derefter på  for at bekræfte.

 - Timecifrene begynder at blinke.

3. Tryk på  for at indstille time og tryk derefter 
for at bekræfte.
 - Minutcifrene begynder at blinke.

4. Tryk på  for at indstille minutterne og tryk 

derefter på  for at bekræfte.

 - Uret er indstillet.

Bemærk

 For at få vist  i tændt tilstand trykkes der kort på

 Hvis urdisplayet er tændt i standby, øges 
strømforbruget.

4 Afspil

Bemærk

 Det er ikke sikkert, at apparatet er kompatibelt med alle 
Bluetooth-enheder.

 Enhver forhindring mellem dette produkt og en 
Bluetooth-enhed kan reducere driftsområdet.

 
Bluetooth-aktiverede enhed er ca. 10 meter.

 Enheden kan huske op til 8 tidligere forbundne 
Bluetooth-enheder.

Afspilning fra Bluetooth-
aktiverede enheder

1. Tryk på  for at vælge Bluetooth-kilden med 

fjernbetjeningen.
 - Der vises [BT].

 -  på displayet blinker.

2. Aktiver Bluetooth på din enhed, der understøtter

søg efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se 
brugervejledningen til enheden).

3. Vælg "Philips M2505" på din Bluetooth-
aktiverede enhed og indtast om nødvendigt 
'0000' som adgangskode til parring.
 Hvis søgningen efter "Philips M2505" mislykkes, 
eller hvis det ikke er muligt at parre med dette 
produkt, skal du trykke på PARRING og holde 
den inde i mere end 2 sekunder for at komme 
ind i parringstilstand.

 Når parring og tilslutning er gennemført, vises 

 permanent på displayet, og der lyder en 

bekræftelse.

4. Afspilning af lyd på den forbundne enhed.
 Lyd strømmer fra din Bluetooth-aktiverede 
enhed til dette produkt.

Sådan afbrydes den Bluetooth-aktiverede enhed:
 Deaktivér Bluetooth på din enhed.
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Parring og tilslutning af endnu 
en enhed
Du kan parre og forbinde maks. to Bluetooth-
aktiverede enheder med dette produkt på samme 
tid.

1. Sæt i Bluetooth-tilstand den først tilsluttede 
enhed på [PAUSE].

2. Slå Bluetooth-funktionen på den anden enhed 
til.

3. Søg og vælg Bluetooth-funktionen [Philips 
M2505] på den anden enhed. Søg og vælg 
Bluetooth-funktionen på den anden enhed for at 
tilslutte.

4. For at afspille musik på den anden enhed skal 
den første enhed være på [PAUSE]

Sådan tilsluttes og afspilles der fra en tredje 
Bluetooth-aktiveret enhed
 Tryk på PARRING og hold den inde i mere end 
2 sekunder for at komme ind i parringstilstand.
 - Den først tilsluttede enhed eller enheden uden 
afspilning af musik afbrydes.

5 Hør radio

Bemærk

 Placer antennen så langt væk som muligt fra tv eller 
andre strålekilder.

 For at opnå optimal radiomodtagelse skal du trække 
antennen helt ud og justere dens position.

Med dette produkt kan du lytte til DAB+ og FM.

Lyt til DAB+-radio
Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) er en metode 
til at udsende radio digitalt gennem et netværk af 

Bemærk

 Med jævne mellemrum føjes der nye stationer og 
tjenester til DAB+. Scan regelmæssigt for at kunne 
anvende nye DAB+-stationer og tjenester.

Automatisk lagring af DAB+-radiostationer
1. Tryk gentagne gange på DAB/FM for at vælge 

DAB+-kilde.
 
kilde, eller hvis der ikke er gemt en DAB+-
tjeneste, skal du trykke på [SCAN/OK] for at 
aktivere programtilstand.

2. Tryk på [SCAN/OK]
sekunder.
 - Apparatet søger efter og gemmer automatisk 

alle DAB+-radiostationer.
 - Når scanningen er afsluttet, bruges den første, 

tilgængelige station.

Valg af en DAB+-radiostation
Når DAB+-radiostationerne er scannet og gemt, 
trykkes der på  /  for at vælge en DAB+-station.

Manuel lagring af DAB+-stationer
1. Tryk på DAB/FM for at vælge en DAB+-

radiostation.

2. Tryk på [PRESET] og hold den inde i 2 sekunder 
for at aktivere programtilstand.

3. Tryk på  /  for at give radiostationen et 
nummer mellem 1 og 20 og tryk derefter på 
[PRESET] for at bekræfte.
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4. 
stationer. Sådan vælges en forindstillet DAB+-
radiostation: Tryk i DAB+-tilstand på  / .

DAB+-menuvalg og informationsdisplay
1. Tryk i DAB+-tilstand på MENU / INFO i 

2 sekunder for at komme ind i DAB+-menuen.

2. Tryk på  /  for at skifte mellem 
menumulighederne.

[SCAN]: Scan og gem alle de tilgængelige 
DAB+-radiostationer.

[MANUAL]:  Find en DAB+-station manuelt. 
[PRUNE]: Fjern alle de ugyldige stationer fra 

stationslisten.
[SYSTEM]: Juster systemindstillingerne.

3. Tryk på SCAN / OK for at vælge et menupunkt.

4. 
 Forlad menuen ved igen at trykke på MENU / 
INFO.

Under [SYSTEM] (system) menu
 [RESET] (reset): Nulstil alle indstillinger til 
fabriksstandard.

 [SW VER] (software version): vis dette produkts 
softwareversion.

Visning af DAB+-information
Tryk, mens du lytter til DAB+-radio, på MENU / INFO 
gentagne gange for at få vist forskellige oplysninger 
(hvis de er til rådighed), som f.eks. frekvens, 
signalstyrke, tid osv.

Lyt til FM-radio
Find en FM-radiostation

1. Tryk på DAB/FM for at vælge en FM-radiostation.

2. Tryk på  /  og hold den inde i mere end 
2 sekunder.
 -

kraftigt signal.

3. 
 / , indtil 

Automatisk lagring af FM-radiostationer

Bemærk

 Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

1. Tryk gentagne gange på DAB/FM for at vælge 
FM-kilde.

2. Tryk på [SCAN/OK] og hold den inde i mere end 
2 sekunder.
 - Alle tilgængelige stationer programmeres efter 

frekvensbåndets styrke.
 - Den første programmerede radiostation 

sendes automatisk.

Manuel lagring af FM-radiostationer
1. Find en FM-radiostation.

2. Tryk på [PRESET] og hold den inde i 2 sekunder. 
Der vises [P01].

3. Tryk på  /  for at give denne radiostation 
et nummer mellem 1 og 20 og tryk derefter på 
[PRESET] for at bekræfte. Der vises [STORED] 
(gemt).

4. 
stationer.

Bemærk

 Overskriv en programmeret station ved at gemme en 
anden station i stedet.

Valg af en forindstillet FM-radiostation
Tryk i FM-tilstand på [PRESET], tryk på  /  for at 
vælge et forindstillet nummer og tryk derefter på [OK/
SCAN]. 

 Mens du lytter til FM-radio, kan du trykke på 
SCAN/OK for at skifte mellem stereo og mono.

Vis RDS-information
RDS (Radio Data System) er en tjeneste, som 
gør det muligt for FM-stationer at vise yderligere 
information.

1. Find en FM-radiostation.

2. Tryk gentagne gange på MENU/INFO for at få vist 

som f.eks. stationsnavn, programtype, tid osv. 
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6 Justér lyden
Følgende funktioner kan anvendes på alle 
understøttede medier.

Vælg en forindstillet lyde�ekt
 Tryk gentagne gange på SOUND (lyd) for at vælge 

Justér lydstyrke
 Tryk gentagne gange på  /  (lydstyrke) på 
fjernbetjeningen.

Lyd fra
 Tryk på  for at slå lyden til eller fra.

7 Øvrige 
funktioner

Indstil alarmtimer
Dette produkt kan bruges som vækkeur.

Bemærk

 Alarmtimeren er ikke tilgængelig i AUX IN-tilstand.

1. Kontroller, at du har indstillet uret.

2. Tryk i standby på  og hold den inde i mere 

end 2 sekunder.
 - Timecifrene blinker.

3. Tryk gentagne gange på  /  for at indstille 

time og tryk derefter på  for at bekræfte.

 - Minutcifrene blinker.

4. Tryk på  /  for at indstille minutterne og tryk 

derefter på  for at bekræfte.

 - Den sidst valgte alarmkilde blinker.

5. Tryk på  /  for at vælge en alarmkilde (FM 
eller DAB+-radio, BT, summer) og tryk derefter 

på  for at bekræfte.

 - XX blinker (XX angiver alarmens lydstyrke).

6. Tryk på  /  for at indstille alarmens lydstyrke 

og tryk derefter på  for at bekræfte.

Aktivering/deaktivering af alarmen

Tryk gentagne gange i standbytilstand på  for at 

aktivere eller deaktivere timeren.

 - Hvis timeren er aktiveret, vises der .

 Tryk i standby på  og hold den inde for at 

tænde og slukke for urdisplayet.

Indstilling af sleeptimeren
Dette musiksystem kan automatisk skifte til standby 
efter en indstillet tidsperiode.

 Tryk, når musiksystemet tændes, gentagne gange 

på  for at vælge en indstillet varighed (i minutter).

 - Når sleeptimeren er aktiveret, vises der .

Sådan deaktiveres sleeptimeren

 Tryk gentagne gange på 

 - Når sleeptimeren er deaktiveret, forsvinder .

Lyt til en ekstern enhed
Du kan lytte til en ekstern enhed ved hjælp af denne 
enhed med en MP3-forbindelsesledning.

1. Slut en MP3-forbindelsesledning (medfølger 
ikke) til mellem:
 AUX IN-stikket (3,5 mm) på produktet
 og hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.

2. Tryk gentagne gange på AUX IN for at vælge 
AUDIO IN.

3. Begynd afspilningen fra enheden (se 
brugervejledningen til enheden).
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8 Produkt-
oplysninger

Bemærk

 Produktoplysningerne kan ændres uden forudgående 
varsel.

(forstærker): 
I alt 10 W (maks.)

Akustisk frekvenskurve: 63 Hz - 20 kHz

Højttalerdriver: 2 x 2,75" fuldt område, 6 

Basforstærkning: 2 basporte

Bluetooth-version: V4.2

Bluetooth-frekvensbånd /  
2,402 GHz ~ 2,480 GHz 
ISM-bånd  4 dBm 
(klasse 2)

Tuners frekvensområde: 
240 MHz

FM: 87,5 - 108 MHz 
DAB: 170 - 240 MHz

Forindstillede stationer: 20

AUX-IN-indgangsniveau: 1000 mV RMS

Hovedtelefon: 3,5 mm stik

Strøm

Model 
(vekselstrømsadapter fra 
Phillips):

AS190-090-AD190

Indgang:
100-240 V ~, 50/60 Hz, 
0,7 A

Udgang: DC 9,0 V, 1,9 A

Strømforbrug under brug: 15 W

Standbystrømforbrug: < 1 W

Mål (B x H x D):
400 x 206 x 100 mm 
(uden stander)

Vægt: 1,7 kg
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