DAB+-radio

Bruksanvisning

M2505
TAM250 5

Registrera din produkt och få stöd på

www.philips.com/support

Innehåll
1

Viktigt ................................................................... 2
Säkerhet .......................................................................... 2
Observera ....................................................................... 2

2

Din Bluetooth-högtalare ................................ 4
Översikt över huvudenheten..................................... 4
Det här finns i lådan ..................................................... 4
Introduktion ................................................................... 4
Översikt över fjärrkontrollen ..................................... 5

3

Komma igång ..................................................... 6
Ansluta radioantennen ...............................................6
Anslut till strömförsörjning ........................................6
Placera din produkt .....................................................6
Förbereda fjärrkontrollen ..........................................6
Starta upp ....................................................................... 7
Ställa in klockan med fjärrkontrollen ..................... 7

4

Uppspelning ....................................................... 7
Uppspelning från Bluetooth-aktiverade
enheter ............................................................................ 7
Para ihop och anslut en andra enhet ..................... 7

5

Lyssna på radio ................................................. 8
Lyssna på DAB+-radio................................................. 8
Lyssna på FM-radio .....................................................9

6
7

Justera ljudet.................................................... 10
Andra funktioner............................................. 10
Ställa in alarmtimern ................................................. 10
Ställ in insomningstimern ........................................ 10
Lyssna på en extern enhet....................................... 10

8

Produktinformation .........................................11

9

Felsökning .........................................................12

SV

1

1 Viktigt
Säkerhet
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK
STÖT, TA INTE BORT DET SKYDDANDE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN)
INNEHÅLLER INGA DELAR SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN.
HÄNVISA ALL SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.

Denna "blixt" indikerar att oisolerat material i din
enhet kan orsaka en elektrisk chock. Av säkerhetsskäl
för alla i ditt hushåll ska du inte ta bort produktens
hölje.
"Utropstecknet" uppmärksammar funktioner som
du bör läsa om i den bifogade litteraturen för att
förhindra drifts- och underhållsproblem.
VARNING: För att minska risken för brand eller
elektriska stötar bör denna enhet inte utsättas för
regn eller fukt och vätskefyllda föremål, såsom vaser,
bör inte placeras på enheten.
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Sätt i elkontakten i uttaget
helt, för att förhindra elektriska stötar. (För länder
med polariserade kontakter: För att förhindra
elektrisk stöt, sätt det breda stiftet i det breda
uttaget.)
Varning
Avlägsna aldrig höljet på apparaten.
Smörj aldrig någon del av apparaten.
Titta aldrig in i laserstrålen inuti apparaten.
Placera aldrig apparaten ovanpå annan elektrisk
utrustning.
y Håll apparaten borta från direkt solljus, öppen eld eller
hetta.
y Se till att du alltid har enkel åtkomst till strömkabeln,
kontakten eller adaptern för att koppla från apparatens
ström.
y
y
y
y

y Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk.
y Placera inte någon farokälla på enheten (t.ex.
vätskefyllda föremål, tända ljus).
y Om nätkontakten eller en apparatkoppling används
vid frånkoppling ska frånkopplingsanordningen
vara enkel att använda.
y 7HWLOODWWGHWŜQQVWLOOUFNOLJWIULWWXWU\PPHI¬U
ventilation runt produkten.
y Batterianvändning - VARNING: För att förhindra
batteriläckage som kan leda till personskador:
y Sätt i alla batterier korrekt, + och - som markerat
på enheten.
y Utsätt inte batterierna (batteripaket eller
installerade batterier) för stark hetta som solsken,
eld eller liknande.
y Ta ur batterierna när enheten inte ska användas
under en längre tid.
y Använd endast tillsatser och tillbehör som
VSHFLŜFHUDWVDYWLOOYHUNDUHQ
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Iakttag försiktighet
y För att undvika hörselskador bör du begränsa tiden du
använder hörlurarna på hög volym och ställa in volymen
på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare är den
säkra lyssningstiden.

Hörselsäkerhet
Följ dessa riktlinjer när du använder hörlurar.
y Lyssna med rimlig volym under rimliga tidsperioder.
y Var noga med att inte justera volymen när din
hörsel anpassas.
y Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra
vad som händer omkring dig.
y Du bör vara försiktig eller tillfälligt avbryta
användningen i potentiellt farliga situationer.
y Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar
kan orsaka hörselskador.

Observera
)YHQWXHOODI¬UQGULQJDUHOOHUPRGLŜHULQJDUDYGHQ
här enheten som inte uttryckligen har godkänts av
MMD Hong Kong Holding Limited kan upphäva
användarens rätt att använda utrustningen.

Överensstämmelse
MMD Hong Kong Holding Limited förkunnar härmed
att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och
andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.
Du kan läsa konformitetsdeklaration på
www.philips.com/support.

Ta hand om miljön
Kassering av din gamla produkt och batterier
Din produkt har designats och tillverkats med
material och komponenter i hög kvalitet, som
kan återvinnas och återanvändas.
Denna symbol på produkten betyder att
produkten täcks av Europeiska direktivet
2012/19/EU.
Denna symbol betyder att produkten
innehåller batterier som täcks av Europeiska
direktivet 2013/56/EU och kan inte kasseras
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Ta reda på vilka lokala separata insamlingssystem
VRPŜQQVI¬UHOHNWULVNDRFKHOHNWURQLVNDSURGXNWHU
samt batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig
produkten och batterier tillsammans med normalt
hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter
och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser
för miljön och mänsklig hälsa.
Borttagning av engångsbatterier
För att ta bort engångsbatterierna, se avsnittet om
installation av batterier.

Miljöinformation
All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt
att göra förpackning så att den enkelt kan uppdelas
i tre olika material: kartong (låda), polystyrenskum
(stötdämpning) och polyeten (påse, skyddande
skumplast.)
Enheten består av material som kan återvinnas
och återanvändas om den demonteras av ett
specialiserat företag. Följ de lokala reglerna för
ERUWVNDśDQGHDYI¬USDFNQLQJVPDWHULDOXWWMQWD
batterier och gammal utrustning.
Ordvarumärket och Bluetooth®logotyperna är registrerade
varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all
användning av dessa märken av MMD Hong Kong
Holding Limited är under licens.
Att göra obehöriga kopior av kopieringsskyddat
PDWHULDOLQNOXVLYHGDWRUSURJUDPŜOHUVQGQLQJDU
och ljudinspelningar, kan vara intrång i
upphovsrätten och utgöra ett brott. Denna utrustning
ska inte användas för sådana ändamål.
Observera
y Typskylten är placerad på baksidan av enheten.
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2 Din Bluetoothhögtalare
Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips!
Registrera din produkt på www.philips.com/support
för att få det fullständiga stöd Philips erbjuder.

Översikt över huvudenheten

Det här finns i lådan
/RQWUROOHUDRFKLGHQWLŜHUDGLWWSDNHWVLQQHKOO
y Huvudenhet
y Bordsstativ
y 1 st nätadapter
y 1 st radioantenn
y Fjärrkontroll (med 2 st AAA batterier)
y Tryckt material

Introduktion
Med denna enhet kan du:
y spela upp ljud från Bluetooth-aktiverade enheter
och andra externa enheter;
y lyssna på FM- och Digital Audio Broadcasting+
(DAB+)-radio;
6

2

13

3 1

1.

IR-sensor

2.

LED-indikator
- Standby-indikator: blir röd när enheten går till
standbyläge.

3.

Displaypanel
- Visa aktuell status.
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4.
- Slå på produkten eller sätt den i standbyläge.
5.

/ PARKOPPLING
- Tryck för att välja en källa: FM, DAB+, LJUD IN,
BT.
- I Bluetooth-läge, håll intryckt i mer än
2 sekunder för att gå in i parningsläge.

12
14

6.
- Hörlursuttag.
7.

8.

och
- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Ställ in en radiostation.
- Justera tiden.
SCAN / OK
- DAB+ eller FM-station och skanningsval;
och bekräftelse.

9. MENY / INFO
- Gå till eller avsluta en DAB+-meny.

10. - VOLYM och VOLYM +
- Justera volymen.
11. Förinställning
- Välj en förinställd radiostation eller
DAB+-station.
12. ANT
- Anslut till den medföljande radioantennen.
13. INGÅNG FÖR EXTRAUTRUSTNING (AUX IN)
- Anslut externa ljudenheter.
14. NÄTUTTAG
- Anslut till den medföljande nätadaptern.
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Översikt över fjärrkontrollen

1.
- Slå på produkten eller sätt den i standbyläge.
2.

1

8

2

10
11

- Välj FM eller DAB+-källa.
3.

3

4

6
7
9

5

-

Välj en FM-station.
Välj en DAB+-station.
Programmera radiostationer.
Auto-lagra radiostationer.
Justera volymen.

4.
- Välj en förinställd radiostation.
5.
- Visa uppspelningsinformation eller
radiotjänstinformation.
6.
- Ställ in insomningstimern.
- Ställ in timer.
7.
- Ställ in klockan.
- Visa klockinformation.
8.
- Stäng av eller återställ volymen.
9. LJUD/DBB
- :OMHQI¬ULQVWOOGOMXGHśHNW
10. Ingång för extrautrustning (AUX IN)
- Välj AUX IN-källa.
11.
- Välj Bluetooth-källa.
- I Bluetooth-läge, håll intryckt i mer än
2 sekunder för att gå in i parningsläge.
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3 Komma igång
Iakttag försiktighet
y Användning av kontroller eller justeringar eller utförande
av andra procedurer än häri kan leda till farlig strålning
eller annan osäker drift.

Följ alltid instruktionerna i detta kapital i ordning.
Om du kontaktar Philips kommer högtalarens
modell- och serienummer att efterfrågas.
1RGHOOQXPUHWRFKVHULHQXPUHWŜQQVSEDNVLGDQDY
DSSDUDWHQ7NULYVLśURUQDKU
Modellnr ____________________________
Serienummer ________________________

Iakttag försiktighet
y Risk för skada på produkten! Fastställ att
strömförsörjningens spänning är samma som spänningen
som anges på baksidan eller undersidan av enheten.
y Fara för elektrisk stöt! Innan du ansluter nätadaptern
PVWHGXVHWLOODWWDGDSWHUNRQWDNWHQURUGHQWOLJWŜ[HUDG
När du kopplar ur nätadaptern, dra alltid i kontakten,
aldrig i sladden.
y Innan du ansluter nätadaptern ska du se till att du har
slutfört alla andra anslutningar.

Placera din produkt
Innan du placerar denna produkt på bordet
ska du fästa det medföljande bordsstativet på
huvudenheten, enligt illustrationen nedan.
Tips: Se bifogade instruktioner för väggmontering om du vill
montera produkten på en vägg.

Ansluta radioantennen
Anslut den medföljande radioantennen till den här
produkten innan du lyssnar på radio.

Förbereda fjärrkontrollen
Iakttag försiktighet

Anslut till strömförsörjning

y Risk för skada på produkten! Ta ur batterierna om
fjärrkontrollen inte ska användas på länge.
y Batterier innehåller kemiska ämnen, så de ska kasseras
på rätt sätt.

Så här sätter du i fjärrkontrollens batteri:

Anslut strömkabeln till vägguttaget.
1. Öppna batterifacket.

2. Sätt i det medföljande AAAbatteriet med korrekt polaritet
(+/-) enligt anvisningarna.

3. Stäng batterifacket.
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Starta upp

4 Uppspelning

Tryck på
- produkten återgår till senast valda källa.
Observera

Växla till standbyläge.

y Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras
inte.
y Hinder mellan radion och enheten kan minska
drifträckvidden.
y Drifträckvidden mellan denna radio och en Bluetoothenhet är ungefär 10 meter.
y Radion kan behålla upp till åtta tidigare anslutna
Bluetooth-enheter i minnet.

Håll in igen för att växla produkten till standby
utan klockvisning eller till standby med klocka.
- Den röda standbyindikatorn tänds.
Observera
y Produkten växlar till standbyläge efter 15 minuters
inaktivitet.

Ställa in klockan med
fjärrkontrollen

Uppspelning från Bluetoothaktiverade enheter
1.

1.

I standbyläge håller du in
i mer än två
sekunder för att till klockinställningsläget.
- Timmar visas.

2.

för att välja timvisning [24H] eller
Tryck på
för att bekräfta.
[12H] och tryck sedan på
- 8LPVVLśURUQDE¬UMDUEOLQND

3.

för att ställa in timmen och tryck
Tryck på
sedan för att bekräfta.
- 1LQXWVLśURUQDE¬UMDUEOLQND

4.

Tryck på
för att ställa in minuterna och tryck
för att bekräfta.
sedan på
- Klockan är inställd.

y För att se

för att välja Bluetooth-källa med

fjärrkontrollen.
- [BT] visas.
-

på displayen blinkar.

2.

På din enhet som stöder
%GYDQFHG%XGLR(LVWULEXWLRQ4URŜOH %(4 
aktiverar du Bluetooth och söker efter Bluetoothenheter som kan kopplas ihop
(se bruksanvisningen för enheten).

3.

Välj "Philips M2505" på din Bluetooth-aktiverade
enhet och skriv om nödvändigt in '0000’ som
parningslösenord.
y Om du inte hittar "Philips M2505" eller inte
kan para ihop med den här produkten, håll in
PAIRING i mer än två sekunder för att gå in
i parningsläge.
y När parning och anslutning lyckats visas
fast på displayen och ett bekräftelseljud hörs.

4.

Spela upp ljud på den anslutna enheten.
y Ljud strömmar från din Bluetooth-aktiverade
enhet till den här produkten.

Observera
i påslaget läge, tryck kort på knappen

y Om klockvisningen slås på i standbyläge ökar
strömförbrukningen.

Tryck på

Så här kopplar du bort den Bluetooth-aktiverade
enheten:
y Avaktivera Bluetooth på din enhet.

Para ihop och anslut en andra
enhet
Du kan koppla ihop och ansluta maximalt två
Bluetooth-aktiverade enheter till den här produkten
samtidigt.
1.

I Bluetooth-läge, [PAUSA] den första anslutna
enheten.
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2.

Slå på Bluetooth-funktionen på den andra
enheten.

3.

Sök och välj Bluetooth-funktion [Philips M2505]
på den andra enheten. Sök och välj Bluetoothfunktion på den andra enheten som du vill
ansluta.

4.

För att spela musik på den andra enheten måste
den första enheten [PAUSAS].

5 Lyssna på radio
Observera
y Placera antennen så långt som möjligt från TV-apparater
eller andra strålningskällor.
y För bästa mottagning bör du dra ut antennen fullständigt
och justera dess position.

För att ansluta och spela från den tredje
Bluetooth-aktiverade enheten
y Håll PAIRING intryckt i mer än två sekunder för att
gå in i parningsläge.
- Den första anslutna enheten eller enheten utan
musikuppspelning kopplas bort.

Med den här produkten kan du lyssna på DAB+-radio
och FM-radio.

Lyssna på DAB+-radio
Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) är ett sätt att
sända radio digitalt genom ett nätverk av sändare.
(HWJHUGLJŝHUYDOP¬MOLJKHWHUEWWUHOMXGNYDOLWHWRFK
mer information.
Observera
y Nya stationer och tjänster läggs till i DAB+-sändningarna
ibland. Utför skanning regelbundet för att hitta nya
DAB+-stationer och tjänster.

Lagra DAB+-radiostationer automatiskt
1.

Tryck på DAB/FMŝHUDJQJHUI¬UDWWYOMD(%&
källa.
y Om du går till en DAB+-källa för första gången
eller om ingen DAB+-tjänst är lagrad trycker du
på [SCAN/OK] för att aktivera programläget.

2.

Håll [SCAN/OK] intryckt i mer än två sekunder.
- Produkten skannar och lagrar alla DAB+radiostationer automatiskt.
- Efter skanning sänds den första tillgängliga
stationen.

Välj en DAB+-radiostation
När DAB+-radiostationer har skannats och lagrats,
tryck på / för att välja en DAB+-station.

Lagra DAB+-radiostationer manuellt
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1.

Tryck på DAB/FM för att välja en DAB+radiostation.

2.

Håll [PRESET] intryckt i två sekunder för att
aktivera programläget.

3.

Tryck på / för att tilldela ett nummer från
1-20 till denna radiostation och tryck sedan på
[PRESET] för att bekräfta.

4.

9SSUHSDVWHJI¬UDWWSURJUDPPHUDŝHU
stationer. Så här väljer du en förinställd DAB+radiostation: Tryck på / i DAB+-läge.

DAB+ menyval och informationsvisning

Lagra FM-radiostationer manuellt

1.

Tryck på MENU / INFO i DAB+-läge i två
sekunder för att komma till DAB+-menyn.

1.

Ställ in en FM-radiostation.

Tryck på / för att växla mellan
menyalternativen.

2.

Håll [PRESET] intryckt i 2 sekunder. [P01] visas.

3.

Tryck på / för att tilldela ett nummer från
1-20 till denna radiostation och tryck sedan på
[PRESET] för att bekräfta. [STORED] visas.

4.

9SSUHSDVWHJI¬UDWWSURJUDPPHUDŝHU
stationer.

2.

[SCAN]:

Skanna och lagra alla tillgängliga
DAB+-radiostationer.
[MANUAL]: Ställ in på en DAB+-station manuellt.
[PRUNE]: Ta bort ogiltiga stationer från
stationslistan.
[SYSTEM]: Justera systeminställningarna.
3.

För att välja ett alternativ, tryck på SCAN / OK.

4.

Om ett delalternativ är tillgängligt, upprepa
steg 2-3.
y Tryck på MENY / INFO igen för att lämna menyn.

Under systemmenyn [SYSTEM]
y [RESET] (återställ): återställ alla inställningar till
fabriksinställningarna.
y [SW VER] (programvaruversion): visa
programvaruversionen av denna produkt.

Visa DAB+-information
När du lyssnar på DAB+-radio kan du trycka
på MENU / INFOŝHUDJQJHUI¬UDWWYLVDROLND
information (om tillgänglig), såsom frekvens,
signalstyrka, tid, etc.

Observera
y För att ta bort en tidigare lagrad station, lagra en annan
station på samma ställe.

Välja en förinställd FM-radiostation
Tryck på [PRESET] I FM-läge, och tryck på / för
att välja ett förinställt nummer, tryck sedan på
[OK/SCAN].
y När du lyssnar på FM-radio kan du trycka på
SCAN/OK för att växla mellan stereo- och monoljud.

Visa RDS-information
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör att
FM-stationer kan visa ytterligare information.
1.

Ställ in en FM-radiostation.

2.

Tryck på MENU/INFOŝHUDJQJHUI¬UDWWYLVD
olika RDS-information (om tillgänglig), t.ex.
stationsnamn, program typ, tid etc.

Lyssna på FM-radio
Ställ in en FM-radiostation
1.

Tryck på DAB/FM för att välja en FM-radiostation.

2.

Håll / intryckt i mer än två sekunder.
- Radion ställer in en FM-station med stark
mottagning automatiskt.

3. 9SSUHSDVWHJI¬UDWWVWOODLQŝHUVWDWLRQHU
För att ställa in en station med svag motagning:
Tryck på / ŝHUDJQJHUWLOOVGXKLWWDUGHQEVWD
mottagningen.

Lagra FM-radiostationer automatiskt
Observera
y Du kan lagra högst 20 FM-radiostationer.

1.

Tryck på DAB/FMŝHUDJQJHUI¬UDWWYOMD
FM-källa.

2.

Håll SCAN/OK intryckt i mer än två sekunder.
- Alla tillgängliga stationer sparas efter
signalstyrka, med de starkaste först.
- Den första programmerade radiostationen
sänds automatiskt.
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6 Justera ljudet
Följande åtgärder är tillämpliga på alla media som
stöds.

Välj en förinställd ljudeffekt
y Tryck på SOUNDŝHUDJQJHUI¬UDWWYOMDHQ
I¬ULQVWOOGOMXGHśHNW

Justera volymen
 YRO\P ŝHUDJQJHUS
y Tryck på
fjärrkontrollen.

Stänga av ljudet
y Tryck på

y I standbyläge kan du hålla
på eller av klockvisningen.

intryckt för att slå

Ställ in insomningstimern
Denna enhet kan växla till standby automatiskt efter
en viss tidsperiod.
y Tryck på ŝHUDJQJHULSVODJHWOJHI¬UDWWYOMD
en viss tidsperiod (i minuter).
- När timern är aktiverad visas .
Inaktivera insomningstimern
y Tryck på ŝHUDJQJHUWLOOV VOHHSRś YLVDV
- När insomningstimern är inaktiverad försvinner

för att stänga av eller återställa ljudet.

Lyssna på en extern enhet

7 Andra
funktioner
Ställa in alarmtimern
Den här produkten kan användas som väckarklocka.
Observera
y Alarmtimern är inte tillgänglig i AUX IN-läget.

1.

Kontrollera att du har ställt in klockan.

2.

i standbyläge, i mer än två sekunder.
Håll in
- 8LPVVLśURUQDEOLQNDU

3.

Tryck på

4.

sedan på
för att bekräfta.
- 1LQXWVLśURUQDEOLQNDU
Tryck på / för att ställa in minuterna och

5.

/

för att ställa in timmen och tryck

tryck sedan på
för att bekräfta.
- Den senast valda alarmkällan blinkar.
Tryck på / för att välja en alarmkälla
(FM- eller DAB+-radio, BT, alarmton), och tryck
sedan på

för att bekräfta.

- XX blinkar (XX visar alarmets volym).
6. Tryck på / för att ställa in alarmets volym
och tryck sedan på

för att bekräfta.

Aktivera/inaktivera alarmtimern
8U\FNŝHUDJQJHUS

i standbyläge för att

aktivera eller inaktivera timern.
- Om timern är aktiverad visas
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.

Du kan lyssna på en extern enhet via den här
enheten med en MP3-länkkabel.
1.

Anslut en MP3-länkkabel (ingår ej) till:
y AUX IN-ingången (3,5 mm) på produkten,
y och hörlursuttaget på en extern enhet.
2. Tryck på AUX INŝHUDJQJHUI¬UDWWYOMD0.9(
IN-källa.
3. Spela upp ljud från enheten (se enhetens
användarmanual).

.

8 Produktinformation
Observera
y Produktinformationen kan komma att ändras utan
föregående meddelande.

2RPLQHOOXWJQJVHśHNW
(förstärkare):

Totalt 10 W (max.)

Akustiskt
frekvensomfång:

63 Hz - 20 kHz

Högtalarelement:

2 x 2,75", full räckvidd,
6:

Basförstärkning:

2 st basportar

Bluetooth-version:

V4.2

2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Bluetooth-frekvensband
ISM-band d 4 dBm
9WHśHNW
(Klass 2)
Tuner-frekvensomfång:
240 MHz

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

Förinställda stationer:

20

AUX IN-ingångsnivå:

1000 mV RMS

Hörlurar:

3,5 mm kontakt

Ström
Modell (Philips
strömadapter):

AS190-090-AD190

Ingång:

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

Utgång:

DC 9,0 V, 1,9 A

Energiförbrukning vid
drift:

15 W

Energiförbrukning i
standbyläge:

<1W

Mått (B x H x D):

400 x 206 x 100 mm
(utan stativ)

Vikt:

1,7 kg
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