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1 Viktig

Sikkerhet

FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT

MÅ IKKE ÅPNES

FORSIKTIG: FOR Å REDUSER FAREN FOR ELEKTRISK STØT 
MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN). INGEN 

AV DE INNEBYGDE DELENE KAN REPARERES AV BRUKEREN. 
OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERTE FAGPERSONER.

Dette "lynet" betyr at uisolert materiale i enheten 
kan føre til elektrisk støt. Av hensyn til sikkerheten til 
alle i husholdningen må du ikke fjerne dekselet.
"Utropstegnet" drar oppmerksomheten til 
funksjoner som du kan lese om i den medfølgende 
litteraturen. Les den nøye for å hindre drifts- og 
vedlikeholdsproblemer.
ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller 
elektrisk støt skal enheten ikke utsettes for regn 
eller fuktighet, og gjenstander fylt med væske, for 
eksempel vaser, skal ikke plasseres på enheten.
FORSIKTIG: Sett kontakten helt inn for å unngå 
elektrisk støt. (For regioner med polariserte 
kontakter: For å hindre elektrisk støt må du sette det 
brede bladet helt inni den brede åpningen.)

Advarsel

 Fjern aldri huset på dette apparatet.
 Aldri smør noen del av dette apparatet.
 Se aldri rett på apparatets laserstråle.
 Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk utstyr.
 Hold dette apparatet vekk fra direkte sollys, åpen 

 Forsikre deg om at du alltid har enkel tilgang til 
strømledningen, pluggen eller adapteren for å koble 
apparatet fra strømmen.

 Enheten skal ikke utsettes for drypp eller søl.
 Ikke plasser noen kilde til fare på enheten (f.eks. 
væskefylte objekter, tente stearinlys).

 Der det brukes HOVEDSTRØMKONTAKTEN eller 
en apparatkobling som frakoblingsenhet, skal 
frakoblingseheten være klar til bruk.

 Sikre at det er et stort nok åpent område rundt 
produktet for ventilasjon.

 FORSIKTIGHET ved bruk av batteri – For å 
forhindre batterilekkasje, som kan føre til skade på 
person, eiendom eller på enheten:
 Installer batteriet riktig, + og - som markert på 
enheten.

 Batteriene (pakket eller installert) må ikke 
utsettes for høy varme som f.eks. solskinn, brann 
eller liknende.

 Fjern batteriet når enheten ikke er i bruk over 
lang tid.

 Bruk kun utstyr/tilbehør som angitt av 
produsenten.

Forsiktig

 For å unngå hørselsskade må du begrense hvor lenge 
du bruker hodetelefonene med høyt volum og sette 
volumet på et sikkert nivå. Jo høyere volum, desto 
kortere sikker lyttetid.

Hørselssikkerhet
Sørg for å overholde følgende retningslinjer når du 
bruker hodetelefonene.
 Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig 
tidsperiode.

 Pass på å ikke justere volumet etter hvert som 
hørselen din tilpasser seg volumet.

 Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre 
det som foregår rundt deg.

 Utvis forsiktighet eller avstå fra å bruke hodesettet 
i potensielt farlige situasjoner.

 For stort lydtrykk for øretelefoner og hodetelefoner 
kan medføre hørselstap.

Merk

denne enheten, og som ikke er tydelig godkjent av 
MMD HongKong Holding Limited, kan ugyldiggjøre 
brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Samsvarserklæring
MMD HongKong Holding Limited erklærer 
herved at dette produktet er i overensstemmelse 
med grunnleggende krav og andre relevante 

samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Omtanke for miljøet
Avhending av gamle produkter og batterier

Produktet ditt er utformet og produsert med 
resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og 
komponenter av høy kvalitet.

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

Dette symbolet betyr at produktet inneholder 
batterier som er dekket av det europeiske 
direktivet 2013/56/EU, og som ikke kan 

kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Informer deg om det lokale separate 
innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske 
produkter og batterier. Følg lokale regler og 
kast aldri produktet og batteriene med vanlig 
husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle 
produkter og batterier bidrar til å forhindre negative 
konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
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Ta ut engangsbatteriene
For å fjerne engangsbatteriene, se avsnittet om 
installasjon av batteri.

Miljøinformasjon
All unødvendig innpakning er utelatt. Vi har forsøkt 
å gjøre emballasjen enkel å dele opp i tre materialer: 
papp (eske), polystyrenskum (vattering) og 
polyetylen (poser, beskyttende skum.)
Systemet ditt består av materialer som kan 
resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av en 
spesialisert bedrift. Vi ber deg følge lokale regler når 
det gjelder avhending av pakningsmaterialer, utslitte 
batterier og gammelt utstyr.

Bluetooth®-ordmerket og logoer 
er registrerte varemerker som eies 

av Bluetooth SIG, Inc. MMD Hong Kong Holding 
Limiteds bruk av slike merker er lisensiert.

Produksjon av uautoriserte kopier av kopibeskyttet 

kringkasting og lydopptak, kan utgjøre brudd på 

handling. Utstyret skal ikke brukes til slike formål.

Merknad
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2 Bluetooth-
høyttaleren

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! For 
at du skal få fullt utbytte av kundestøtten som Philips 
tilbyr, ber vi deg registrere produktet ditt på  
www.philips.com/support.

Oversikt over hovedenheten

1
2 3

1. IR-sensor

2. LED-indikator
 - Standbyindikator: lyser rødt når produktet 

settes i standbymodus.

3. Displaypanel
 - Vis nåværende status.

4. 
 - Slå produktet på eller i standbymodus.

5.  / PARING
 - Trykk for å velge en kilde: FM, DAB+, AUDIO 

IN, BT.
 - I Bluetooth-modus må du trykke på og 

holde inne i over 2 sekunder for å gå i 
sammenkoblingsmodus.

6. 
 - Kontakt for hodetelefoner.

7.  og 
 - Hoppe til forrige/neste spor.
 - Still inn på en radiostasjon.
 - Juster klokkeslettet.

8. SCAN/OK 
 - DAB+- eller FM-kanal og skannevalg; og 

bekreftelse.

9. MENU/INFO 
 - Gå inn i eller ut av en DAB+-meny.

Eskens innhold

 Hovedenhet
 Bordstativ
 1 stk. vekselstrømsadapter
 1 stk. FM-radioantenne
 Fjernkontroll (med 2 stk. AAA-batterier)
 Trykt materiell

Introduksjon
Med denne enheten kan du:
 spille av lyd fra Bluetooth-enheter og andre 
eksterne enheter;

 lytte til FM og Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) 
radio

4 5 7 8 9 10 11

12

14

6 13

10. - VOLUM og VOLUM +
 - Juster volumet.

11. Forhåndsinnstilt
 - Velg en forhåndsinnstilt radiokanal eller 

DAB+-kanal.

12. ANT
 - Koble til den medfølgende radioantennen.

13. AUX IN
 - Koble til eksterne lydenheter.

14. DC IN-jack
 - Koble til den medfølgende strømadapteren.
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Oversikt over fjernkontrollen.

1

2

3

4

5

6
7

9

8

10

11

1. 

 - Slå produktet på eller i standbymodus.

2. 

 - Velg FM- eller DAB+-kilde.

3. 

 - Velg en FM-kanal.
 - Velg en DAB+-kanal.
 - Programmer radiokanaler.
 - Lagre radiokanaler.
 - Juster volumet.

4. 

 - Velg en forhåndsinnstilt radiokanal.

5. 

 - Vis avspillingsinformasjon eller 
serviceinformasjon for radioen.

6. 

 - Still inn dvale-tidsur.
 - Still inn alarmtid.

7. 

 - Still klokken.
 - Vis klokkeinformasjon.

8. 
 - Demp eller gjenopprett volum.

9. LYD/DBB
 -

10. AUX IN
 - Velg AUX IN-kilden.

11. 

 - Velg Bluetooth-kilde.
 - I Bluetooth-modus må du trykke på og 

holde inne i over 2 sekunder for å gå i 
sammenkoblingsmodus.
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3 Kom i gang

Forsiktig

 Bruk av kontroller eller justeringer eller utføring av 
prosedyrer annet enn det som er angitt heri kan føre til 
farlig strålingseksponering eller annen usikker bruk.

Alltid følg instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.
Hvis du kontakter Philips, vil du bli bedt om å 
oppgi høyttalerens modell og serienummer. 

baksiden av høyttaleren. Noter numrene her:
Modellnummer: ________________________
Serienummer: ________________________

Koble til radioantennen
Koble den medfølgende radioantennen til dette 
produktet før du lytter til radio.

Koble til strøm
Koble strømadapteren til vegguttaket.

Forsiktig

 Fare for skade på produktet! Sikre at strømforsyningens 
spenning svarer til spenningen som er trykket på bak- 
eller undersiden av enheten.

 Fare for elektrisk støt! Før du kobler til 
vekselstrøm adapteren må du sørge for at 
adapterkontaktomformeren er festet godt. Alltid 
trekk støpselet ut av stikkontakten når du kobler fra 
strømledningen, trekk aldri i ledningen.

 Før du kobler til vekselstrøm adapteren må du 
kontrollere at du har utført alle de andre koblingene.

Plassere produktet
Før du plasserer dette produktet på bordet må du 
feste det medfølgende bordstativet til hovedenheten, 
som vist nedenfor.
Tips:  Se det vedlagte veggmonteringsarket for informasjon 

om hvordan du fester dette produktet til veggen.

Klargjøring av fjernkontrollen

Forsiktig

 Fare for skade på produktet! Når fjernkontrollen ikke 
skal brukes over lengre tid, må du ta ut batteriene. 

 Batterier inneholder kjemiske substanser som må 
avhendes på riktig måte.

Slik setter du batteriene i fjernkontrollen:

1. Åpne batterirommet.

2. Sett inn det medfølgende AAA-
batteriet med riktig polaritet (+/-) 
som anvist.

3. Lukk batterirommet.
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Strøm på
Trykk 
 - produktet bytter til sist valgte kilde.

Bytt til ventemodus
Trykk på og hold inne  igjen for å sette produktet i 
standby uten klokke, eller i standby med klokke.
 - Den røde standby-indikatoren lyser.

Merknad

 Produktet går i standbymdous etter 15 minutters 
inaktivitet.

Stille klokken ved hjelp av 
fjernkontrollen

1. I standby-modus, trykk på og hold inne  i mer 

enn 2 sekunder for å aktivere klokkeinnstillinger.
 - eller vises.

2. Trykk på  for å velge [24H] eller [12H] format, 

og trykk på  for å bekrefte.

 - Timetallene begynner å blinke.

3. Trykk på  for å angi time, og trykk for å 
bekrefte.
 - Minutttallene begynner å blinke.

4. Trykk på  for å angi minutter, og trykk på  

for å bekrefte.
 - Klokken er stilt inn.

Merknad

 Trykk kort for å vise  i på-modus
 Hvis klokkedisplayet er slått på eller i standby, øker 

strømforbruket.

4 Avspilling

Merknad

 Kompatibilitet med alle Bluetooth-enheter er ikke 
garantert.

 Ethvert hinder mellom denne enheten og apparatet kan 
redusere den funksjonelle rekkevidden.

 
Bluetooth-enheten er ca. 10 meter (30 fot).

 Enheten kan huske opptil 8 tidligere tilkoblede 
Bluetooth-enheter.

Spill av fra Bluetooth-aktiverte 
enheter

1. Trykk på  for å velge Bluetooth-kilde med 

fjernkontrollen.
 - [BT] vises.

 -  på displayet blinker.

2. På enheten som støtter

aktiver Bluetooth og søk etter Bluetooth-
enheter som kan sammenkobles (se enhetens 
brukerhåndbok).

3. Velg "Philips M2505" på den Bluetooth-aktiverte 
enheten, og angi om nødvendig '0000' som 
sammenkoblingspassord.
 Philips M2505" eller ikke 
kan pare med dette produktet, må du trykke på 
og holde inne PAIRING i mer enn 2 sekunder for 
å gå sammenkoblingsmodus.

 Etter sammenkobling og tilkobling lyser  
kontinuerlig på displayet og en bekreftelseslyd 
høres.

4. Spill av lyd på den tilkoblede enheten.
 Lyd strømmes fra den Bluetooth-aktiverte 
enheten til dette produktet.

For å koble fra Bluetooth-aktivert enhet:
 Deaktiver Bluetooth på enheten din.
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Sammenkoble og koble til en 
annen enhet
Du kan sammenkoble og koble til maksimalt to 
Bluetooth-aktiverte enheter aktivt på denne enheten 
samtidig.

1. I Bluetooth-modus må du sette den første 
tilkoblede enheten på [PAUSE].

2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på den andre 
enheten.

3. Søk etter og velg Bluetooth-funksjonen [Philips 
M2505] på den andre enheten. Søk etter og velg 
Bluetooth-funksjonen på den andre enheten for 
å koble til.

4. For å spille av musikk på den andre enheten må 
den første enheten stå på [PAUSE]

For å koble til og spille av fra den tredje 
Bluetooth-aktiverte enheten
 Trykk og hold SAMMENKOBLING-knappen 
inne i mer enn 2 sekunder for å gå i 
sammenkoblingsmodus.
 - Den første tilkoblede enheten eller enheten uten 
musikkavspilling frakobles.

5 Lytt til radioen

Merknad

 Plasser antennen så langt unna TV-en eller andre 
strålekilder.

 For optimalt mottak, utvid og juster antennens 
plassering helt.

Med dette produktet kan du lytte til DAB+-radio og 
FM-radio.

Lytte til DAB+-radio
Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) er en måte å 
kringkaste radio digitalt på, gjennom et nettverk av 
sendere. Da får du bedre utvalg, bedre lydkvalitet og 
mer informasjon.

Merknad

 Fra tid til annen legges det til nye kanaler og tjenester 
i DAB+-tjenesten. For å gjøre nye DAB+-kanaler og 
-tjenester tilgjengelig må du skanne regelmessig.

Lagre DAB+-radiokanaler automatisk
1. Trykk på DAB/FM gjentatte ganger for å velge 

DAB+-kilde.
 Hvis du går til en DAB+-tjeneste for første gang 
eller ikke har noen DAB+-tjenester lagret, må 
du trykke på [SCAN/OK]-knappen for å aktivere 
programkoden.

2. Trykk på og holde inne [SCAN/OK] i mer enn 
sekunder.
 - Produktet skanner og lagrer alle DAB+-

radiokanaler automatisk.
 - Etter skanningen spilles den første tilgjengelig 

kanalen.
Velg en forhåndsinnstilt DAB+-radiokanal
Etter at DAB+-radiokanaler er skannet og lagret, kan 
du trykke på  /  for å velge en DAB+-kanal.

Lagre DAB+-radiokanaler manuelt
1. Trykk på DAB/FM for å velge en DAB+-

radiokanal.

2. Trykk på og hold inne i 2 sekunder [PRESET] for å 
aktivere programmodus.

3. Trykk på  /  for å tilordne et nummer fra 1-20 
for denne radiokanalen, og trykk på [PRESET] for 
å bekrefte.
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4. Gjenta trinn 1 - 3 for å lagre andre kanaler. For 
å velge en forhåndsinnstilt DAB+-radiokanal: I 
DAB+-modus trykker du på  / .

DAB+-meny Valg og informasjonsdisplay
1. I DAB+-modus trykker du på MENU / INFO i 

2 sekunder for å gå til DAB+-menyen.

2. Trykk på  /  for å veksle mellom menyvalgene.

[SCAN]: Skanne og lagre alle tilgjengelige 
DAB+-radiokanaler.

[MANUELT]:  Gå til en DAB+-kanal manuelt. 
[PRUNE]: fjern alle ugyldige kanaler fra 

kanallisten.
[SYSTEM]: Juster systeminnstillingene.

3. For å velge et alternativ, trykk på SKANN/OK.

4. Hvis et undervalg er tilgjengelig, gjenta trinn 2-3.
 Gå ut av menyen ved å trykke på MENU / INFO 
igjen.

Under [SYSTEM] (system)-menyen
 [RESET] (tilbakestill): tilbakestill alle innstillinger til 
fabrikkinnstillingene.

 [SW VER] (programvareversjon): vis produktets 
programvareversjon.

Vis DAB+-informasjon
Når du lytter til DAB+-radio kan du trykke gjentatte 
ganger på MENU / INFO for å vise ulike typer 
informasjon (hvis tilgjengelig), f.eks. frekvens, 
signalstyrke, tid osv.

Lytte til FM-radio
Still inn på en FM-radiokanal

1. Trykk på DAB/FM for å velge en FM-radiokanal.

2. Trykk på og hold inne  /  i over 2 sekunder.
 -

kraftig signal.

3. 
Slik stiller du inn på en svak kanal: Trykk gjentatte 
ganger på  / 

Lagre FM radiokanaler automatisk

Merknad

 Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiokanaler.

1. Trykk på DAB/FM gjentatte ganger for å velge 
FM-kilde.

2. Trykk på og hold inne SCAN/OK i mer enn 
2 sekunder.
 - Alle tilgjengelige kanaler programmeres etter 

signalstyrke.
 - Den første programmerte radiokanalen 

kringkastes først.

Lagre FM radiostasjoner manuelt
1. Still inn på en FM-radiokanal.

2. Trykk på og hold inne [PRESET] i 2 sekunder, til 
[P01] vises.

3. Trykk på  /  for å tilordne et nummer fra 1-20 
for denne radiokanalen, og trykk på [PRESET] for 
å bekrefte [STORED] vises.

4. Gjenta trinn 1 - 3 for å lagre andre kanaler.

Merknad

 For å erstatte en forhåndslagret kanal, lagre en annen 
kanal i dens sted.

Velg en forhåndsinnstilt FM-radiostasjon
I FM-modus kan du trykke på [PRESET] og deretter 

 /  for å velge et nummer for forhåndsinnstilling, 
og deretter trykke på [OK/SCAN]. 

 Når du lytter til FM-radio kan du trykke på SCAN/
OK for å veksle mellom stereo- og mono-lyd.

Vise RDS-informasjon
RDS (Radio Data System) er en tjeneste som gjør det 
mulig for FM-kanaler å vise tilleggsinformasjon.

1. Still inn på en FM-radiokanal.

2. Trykk gjentatte ganger på MENU/INFO for å vise 
ulik RDS-informasjon (hvis tilgjengelig), f.eks. 
kanalnavn, program, type, tidspunkt osv.
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6 Juster lyd
Følgende operasjoner gjelder for alle støttede 
medier.

Velg en forhåndsinnstilt lyde�ekt
 Trykk gjentatte ganger på SOUND for å velge en 

Justere volumnivå
 Trykk på  (volum) gjentatte ganger på 
fjernkontrollen.

Demp lyd
 Trykk på  for å slå lyden på/av.

7 Andre 
funksjoner

Stille inn alarmtid
Dette produktet kan brukes som klokkeradio.

Merknad

 Alarminnstilling er ikke tilgjengelig i AUX IN-modus.

1. Sørg for at du har stilt klokken.

2. I standbymodus trykker du på og holder inne  
i over 2 sekunder.
 - Timetallene blinker.

3. Trykk på  /  gjentatte ganger for å angi time, 

og trykk på  for å bekrefte.

 - Minutttallene blinker.

4. Trykk på  /  for å angi minutter, og deretter 

 for å bekrefte.

 - Sist valgte alarmkilde blinker.

5. Trykk på  /  for å velge en alarmkilde (FM- 
eller DAB+-radio, BT, summer), og deretter på 

 for å bekrefte.

 - XX blinker (XX angir alarmens volumnivå).

6. Trykk på  /  for å stille inn alarmvolumet, 

og deretter på  for å bekrefte.

Aktiver/deaktiver alarmtid
I standbymodus kan du trykke gjentatte ganger på 

 for å aktivere eller deaktivere tidsinnstillingen.

 - Hvis tidsinnstillingen er aktivert, vises .

 I standby kan du trykke på og holde inne  for 

å slå klokkevisningen på eller av.

Stille inn søvntid
Musikksystemet kan gå automatisk i standbymodus 
etter en angitt tidsperiode.

 Når musikksystemet er slått på, kan du trykke 

gjentatte ganger på  for å velge en tidsperiode 

(i minutter).
 - Når søvntid er aktivert, vises .

For å deaktivere søvntid

 Trykk gjentatte ganger på , til (søvn av) vises.

 - Når søvntid er deaktivert, forsvinner .

Lytte til en ekstern enhet
Du kan lytte til en ekstern enhet gjennom denne 
enheten med en MP3-tilkoblingskabel.

1. Koble en MP3-koblingskabel (medfølger ikke) 
mellom:
 AUX IN-kontakt (3,5 mm) på produktet,
 og hodetelefonkontakten på en ekstern enhet.

2. Trykk på AUX IN gjentatte ganger for å velge 
AUDIO IN-kilde.

3. Begynn å spill av fra enheten (se enhetens 
brukerhåndbok).
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8 Produkt-
informasjon

Merknad

 Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

(forsterker): 
Totalt 10 W (maks.) 

Akustisk frekvensrespons: 63 Hz – 20 kHz

Høyttalerdriver: 2 x 2,75" fulltone, 6 

Bassforbedring: 2 x bassport

Bluetooth-versjon: V4.2

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

Kanalvelger-
frekvensområde: 
240MHz

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

Forhåndsinnstilte 
kanaler:

20

AUX IN-inngangsnivå: 1000 mV RMS

Hodetelefon: 3,5 mm kontakt

Strøm

Modell (Philips-merket 
vekselstrømadapter):

AS190-090-AD190

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

Utgang: DC 9,0 V / 1,9 A

Strømforbruk ved drift: 15 W

Strømforbruk ved 
standby:

< 1 W

Mål (B x H x D):
400 x 206 x 100 mm 
(uten stativ)

Vekt: 1,7 kg





2019 © Philips og Philips Shield Emblem er registrerte 
varemerker under Koninklijke Philips N.V. Og bruker på lisens. 
Dette produktet er produsert av og solgt under MMD Hong 
Kong Holding Limiteds, eller en av deres agenters, ansvar, og 
MMD Hong Kong Holding Limited er garantist i forhold til dette 
produktet.

TAM2505_10_UM_V1.0


