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1 Viktig

Sikkerhet

Viktige sikkerhetsanvisninger
• Kontroller at strømforsyningsspenningen 

tilsvarer spenningen på baksiden eller 
undersiden av enheten.

• Høyttaleren skal ikke utsettes for drypp 
eller sprut.

• Ikke plasser noen farekilde på høyttaleren 
(f.eks. væskefylte gjenstander, tente 
stearinlys).

• Pass på at det er nok ledig plass rundt 
høyttaleren for ventilasjon.

• Bruk høyttaleren trygt i et miljø med 
temperatur mellom 0 °C og 45 °C.

• Bruk kun tilbehør og tilbehør som er 
spesi�sert av produsenten.

Forholdsregler for batterisikkerhet
• Eksplosjonsfare hvis et batteri skiftes ut feil. 

Bytt kun ut med samme eller tilsvarende 
type.

• Et batteri (batteripakke eller batteri 
installert) skal ikke utsettes for høy varme 
som solskinn, brann eller lignende.

• Et batteri med ekstreme høye eller lave 
temperaturer under bruk, lagring eller 
transport, og lavt lufttrykk i stor høyde kan 
utgjøre sikkerhetsfarer.

• Ikke skift ut et batteri med feil type som kan 
bekjempe en beskyttelse (for eksempel 
enkelte litiumbatterityper).

• Hvis du kaster et batteri i brann eller en 
varm ovn, kan det føre til en eksplosjon.

• Hvis du legger igjen et batteri i en ekstremt 
høy temperatur rundt, eller et ekstremt 
lavt lufttrykkmiljø kan føre til eksplosjon 
eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Advarsel

• Fjern aldri huset til denne høyttaleren.
• Smør aldri noen del av denne høyttaleren.
• Plasser denne høyttaleren på et �att, hardt og 

stabilt underlag.
• Plasser aldri denne høyttaleren på annet 

elektrisk utstyr.
• Bruk kun denne høyttaleren innendørs. Hold 

denne høyttaleren unna vann, fuktighet og 
væskefylte gjenstander.

• Hold denne høyttaleren unna direkte sollys, 
åpen ild eller varme.

• Eksplosjonsfare hvis et batteri skiftes ut av feil 
type.



NO

2 Den bærbare 
høyttaleren

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til 
Philips! Registrer produktet ditt på 
www.philips.com/welcome for å dra nytte av 
støtten Philips tilbyr.

Innhold i esken:

Sjekk og identi�ser innholdet i pakken:
• Høyttaler
• USB-kabel
• Hurtigstartveiledning
• Sikkerhetsark
• Verdensomspennende garanti
• Lanyard

Oversikt over høyttaleren

4
• Juster volumet.

5 DC IN
• Lad opp det innebygde batteriet.

1
• Slå høyttaleren på eller av.
• Kontroller batterinivået.
• Vis Bluetooth-statusen.
• Fjern informasjon om 

Bluetooth-paring.

3

• Trykk på i Bluetooth-modus for å sette 
avspillingen på pause eller gjenoppta den.

• Trykk to ganger i Bluetooth-modus for å 
spille av neste spor.

• Svar på et innkommende anrop via 
Bluetooth-tilkobling.

1
2

5

3
4

2
• Trykk på for å slå LED-lyset i flere 

farger på eller av. 
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3 Kom i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i 
rekkefølge.

Lad opp det innebygde batteriet

Høyttaleren drives av et innebygd oppladbart 
batteri.

Merk

• Før bruk må du lade det innebygde batteriet helt opp.
• USB-C-kontakten er kun til lading.
• Det tar deg omtrent to og en halv time å lade batteriet 

helt opp.
• Oppladbart batteri har et begrenset antall ladesykluser. 

Batteriets levetid og antall ladesykluser varierer etter 
bruk og innstillinger.

5V    1A
Slå på/av

• Hvis du vil slå på høyttaleren, 
trykker du på og holder inne "   " i 
to sekunder. Du vil høre den raske 
lyden og Blå LED-indikator blinker.

• Hvis du vil slå av høyttaleren, trykker 
du på og holder inne "   " i to sekunder. 
Du vil høre den raske lyden og 
led-lampen er slått av.

• Automatisk av på 15 minutter hvis 
ingen Bluetooth-tilkobling.

Når høyttaleren lades, lyser 
LED-lampen kontinuerlig rødt.

Strøm på

Når høyttaleren er fulladet, lyser 
LED-lampen kontinuerlig Blått.

Når høyttaleren lades, lyser 
LED-lampen kontinuerlig rødt.

Slå av

Når høyttaleren er fulladet, lyser 
LED-lampen.

Forsiktig

• Fare for skade på høyttaleren! Kontroller at 
strømforsyningsspenningen stemmer overens med 
spenningen som er trykt på baksiden eller 
undersiden av høyttaleren.

• Fare for elektrisk støt! Når du kobler fra 
USB-kabelen, må du alltid trekke støpselet ut av 
stikkontakten. Trekk aldri i kabelen.

• Bruk bare en USB-kabel som er angitt av 
produsenten eller selges med denne høyttaleren.Koble USB-C-kontakten på høyttaleren til en 

stikkontakt (5V   1A) ved hjelp av den 
medfølgende USB-kabelen.
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4 Spill av fra 
Bluetooth- 
enheter

Merk

• Høyttaleren kan huske maksimalt åtte sammenkoblede 
enheter. Den niende sammenkoblede enheten 
erstatter den første.

• Enhver hindring mellom denne høyttaleren og en 
Bluetooth-enhet kan redusere driftsområdet.

• Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan 
forårsake forstyrrelser.

• Driftsområdet mellom denne høyttaleren og en 
Bluetooth-enhet er ca. 20 meter (66 fot).

Koble til en enhet

2 På Bluetooth-enheten aktiverer du 
Bluetooth og søker etter 
Bluetooth-enheter som kan pares.

3 Velg [Philips S2505] som vises på enheten 
for paring og tilkobling. Om nødvendig, 
skriv inn "0000" som paringspassord.

» Etter vellykket sammenkobling og 
tilkobling vil du høre den raske lyden 
og LED-indikatoren lyser kontinuerlig 
blått.

» Hvis du ikke finner [Philips S2505] på 
enheten, trykker du på og holder      
inne i mer enn tre sekunder til du blir 
bedt om lyden.

4 Spill av lyd på Bluetooth-enheten for å 
begynne å strømme musikk.

Tips

• Du kan bruke Bluetooth-enheten til å styre avspillingen.

LED-indikator (blå)

Indikator Status for Bluetooth-tilkobling
Rask blinking (2 Hz) Sammenkobling
Sakte blinking (1 Hz) Koble
Lyser blå Koblet

Koble fra en enhet

• Trykk kort for         å koble fra gjeldende 
paring;

• Hvis du vil fjerne paringsinformasjonen, 
trykker du på og holder         nede i mer 
enn 5 sekunder til du hører den raske 
lyden.

• Deaktiver Bluetooth på enheten; Eller
• Flytt enheten utover 

kommunikasjonsområdet.
» Du vil høre den raske lyden og 

LED-indikatoren blinker blått. 

Merk

Før du kobler til en annen Bluetooth-enhet, må du først 
koble fra den gjeldende enheten. 

Koble til en enhet på nytt

Med denne høyttaleren kan du lytte til lyd fra 
Bluetooth-aktiverte enheter.

Når du slår på høyttaleren, vil den koble til den 
sist tilkoblede enheten automatisk. Hvis ikke, 
velger du [Philips S2505] på Bluetooth-enheten 
for å starte tilkoblingen.

1 Trykk i 2 sekunder for    å slå på 
høyttaleren.
» LED-indikatoren blinker blått. 
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Merk

• Produktinformasjonen kan endres uten forvarsel.

Nominell utgangseffekt

Strømforsyning (via 
mikro-USB-kontakt)

5V, 1 A

> 70 dBA

> 80dB/m/W

Forsterker

Generell informasjon

Høyttaler

Bluetooth

NO

0,19 kg

0°C~40°C

120Hz - 18kHz

1,75" hele spekteret

91.5 x 91 x 41mm

V5.0
A2DP V1.3, HFP V1.7
AVRCP V1.6

2402-2480 MHz

Bluetooth-profil

Bluetooth frekvens 
merkevare
Bluetooth-rekkevidde 20 m (Ledig plass)

Bluetooth-versjon

IP × 7

5 Produkt- 
informasjon

Frekvensrespons

Signal-til-støy-forhold

Høyttaler Impedans 4 ohm
Høyttaler Driver

Følsomhet

3.7 V, 850mAhInnebygd li-polymer 
batteri
Dimensjoner - Hovedenhet
(B × H × D)
Vekt - Hovedenhet
Drift 
Omgivelsestemperatur
IP-beskyttelsesklasse



• Fjern aldri huset til denne enheten.

Generelt

Om Bluetooth-enhet

NO

6 Feilsøking

Advarsel

For å holde garantien gyldig, prøv aldri å 
reparere systemet selv.
Hvis det oppstår problemer når du bruker 
denne enheten, kontrollerer du følgende 
punkter før du ber om service. Hvis problemet 
forblir uløst, går du til Philips-nettsiden (www. 
philips.com/support). Når du kontakter Philips, 
må du kontrollere at enheten er i nærheten, og 
at modellnummeret og serienummeret er 
tilgjengelig.

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med 
en Bluetooth-aktivert enhet.
• Bluetooth-mottaket er dårlig: Flytt 

enheten nærmere dette produktet, eller 
fjern hindringer mellom dem.

Finner ikke [Philips S2505] på enheten for 
paring.
• Hvis du ikke finner [Philips S2505] på 

enheten, holder     du nede knappen i 2 
sekunder for å slå av før du starter på 
nytt, eller trykker kort på den for å gå 
inn i paringsmodus.

Ingen strøm
• Lad opp høyttaleren.
Ingen lyd
• Kontroller at Bluetooth-enheten er 

innenfor det effektive driftsområdet.
Ingen respons fra høyttaleren
• Lad opp høyttaleren.

Kan ikke koble til enheten.
• Bluetooth-funksjonen til enheten er ikke 

aktivert. Se brukerhåndboken for enheten 
for hvordan du aktiverer funksjonen.

• Dette produktet er allerede koblet til en 
annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra 
enheten, og prøv deretter på nytt.

Den parede enheten kobles til og kobles fra 
hele tiden.
• Bluetooth-mottaket er dårlig, Flytt enheten 

nærmere dette produktet eller fjern 
hindringer mellom dem.

• For enkelte enheter kan 
Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres 
automatisk som en strømsparingsfunksjon. 
Dette indikerer ingen funksjonsfeil på 
dette produktet.



Samsvar

Omsorg for miljøet

Herved TP Visjon Europa B.V. erklærer at 
dette produktet er i samsvar med de 
grunnleggende kravene og andre relevante 
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner 
samsvarserklæringen på 
www.philips.com/support.  

Ta alltid med produktet til en profesjonell for å 
fjerne det innebygde batteriet.

Produktet ditt er designet og produsert med 
høykvalitets materialer og komponenter som 
kan resirkuleres og gjenbrukes.

Miljøinformasjon
All unødig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å 
gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre 
materialer: papp (eske), polystyrenskum 
(buffer) og polyetylen (poser, beskyttende 
skumplate). Systemet består av materialer som 
kan resirkuleres og brukes om igjen hvis det 
demonteres av et spesialisert selskap Vennligst 
følg lokale forskrifter om avhending av 
emballasjematerialer, utbrukte batterier og 
gammelt utstyr.

Avhending av et batteri i brann eller en varm ovn, 
eller mekanisk knusing eller skjæring av et batteri, 
som kan resultere i en eksplosjon.
 

Dette symbolet på et produkt betyr at produktet 
er omfattet av europeiske direktiv 2012/19/EU.

Dette symbolet betyr at produktet inneholder 
et innebygd oppladbart batteri som dekkes av 
2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med 
vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler på det 
sterkeste at du tar produktet til

et offisielt innsamlingspunkt eller et 
Philips-servicesenter for å få en profesjonell til å 
fjerne det oppladbare batteriet.
Finn informasjon om det lokale systemet for 
avhending av elektriske og elektroniske 
produkter og oppladbare batterier. Følg lokale 
regler og aldri kast produktet og oppladbare 
batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. 
Riktig avhending av gamle produkter og 
oppladbare batterier bidrar til å unngå negative 
konsekvenser for miljøet og mennesker

NO

7 Merknad

Kassering av gammelt produkt og batteri

Eventuelle endringer eller endringer som er 
gjort på denne enheten som ikke er uttrykkelig 
godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited 
kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å 
bruke utstyret. 

• Fjerning av det innebygde batteriet ugyldiggjør 
garantien og kan ødelegge produktet.

Forsiktig



FCC-erklæring
Denne enheten er i samsvar med del 15 i 
FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to 
krav: (1) Denne enheten kan ikke forårsake 
skadelig interferens, og (2) Denne enheten må 
godta all interferens som mottas, inkludert 
interferens som kan forårsake uønsket drift.
Advarsel: Endringer eller modi�kasjoner som 
ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er 
ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre 
brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret har blitt testet og funnet å 
være i samsvar med begrensningene for en 
innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i 
FCC-forskriftene.

Disse grensene er utviklet for å gi rimelig 
beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret 
betjenes i et bosted.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle 
radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres 
og brukes i henhold til anvisningene, kan det føre 
til skadelig interferens for radiokommunikasjon. 
Det er derimot ingen garanti for at det ikke vil 
forekomme interferens i en bestemt installasjon. 
Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens 
for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å 
slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å 
prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp 
av ett eller �ere av følgende tiltak: (1) 
Reorientere eller �ytte mottakerantennen. (2) 
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 
(3) Koble utstyret til en stikkontakt på en annen 
krets enn den som mottakeren er koblet til. (4) 
Kontakt forhandleren eller en erfaren 
radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Erklæring om advarsel om RF
Enheten er evaluert for å oppfylle generelle krav 
til RF-eksponering. Enheten kan brukes i bærbare 
eksponeringsforhold uten begrensning.

Merknad om varemerker

Bluetooth® ordmerke og logoer er registrerte 
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. 
og enhver bruk av slike merker ved å MMD 
Hong Kong Holding Limited er under lisens. 
Andre varemerker og varenavn tilhører de 
respektive eiere.

NO



Spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke 
Philips NV og brukes under lisens.
Dette produktet er produktet er produsert av og selges under MMD Hong 
Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong 
Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet..
TAS2505_00_UM_V1.0


