Altid klar til at hjælpe
Registrer dit produkt, og få support på
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1 Sikkerhed
Læs disse instruktioner.
Følg alle instruktioner.
Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
Placer ikke apparatet i nærheden af varmekilder
som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne
eller andre apparater (inkl. forstærkere), der
producerer varme.
Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig
ved stikkene og stikforbindelserne samt det
sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er
godkendt af producenten.
Brug kun strømforsyninger, der er anført i
brugervejledningen.
Produktet må ikke udsættes for dryp eller
sprøjt.
Placer aldrig farlige genstande på produktet
(f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges
til at afbryde enheden, forbliver enheden parat
til betjening.
Advarsel
•• Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
•• Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
•• Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
•• Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller
varmekilder.

•• Sørg for, at du altid kan komme til ledningen,

stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde
strømmen fra apparatet.
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2 Din Bluetoothadapter
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com.
Hvis du kontakter kundeservice, vil du
blive bedt om apparatets modelnummer
og serienummer. Modelnummeret og
serienummeret står i bunden af produktet. Skriv
numrene her:
Modelnr.__________________________
Serienr. ___________________________

Hvad er der i kassen
Kontroller og identificer indholdet af pakken:
• Hovedenhed
• Sikkerhedsark
• Kort brugervejledning
• Vekselstrømadapter
• RCA-lydkabel
Always there to help you
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1003

Question?
Contact
Philips

Short User Manual

Indledning
Ved tilslutning af Bluetooth-adapteren til dit
Hi-Fi-højttalersystem kan du lytte til lyd fra din
Bluetooth-aktiverede enhed på dit Hi-Fi-system
via en trådløs Bluetooth-forbindelse.
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3 Før brug
Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den
angivne rækkefølge.

Tilslut et koaksiallydkabel mellem
• COAXIAL OUT-stikket på Bluetoothadapteren og
• det koaksiale lydindgangsstik på dit Hi-Fisystem.
Bemærk

Tilslutning af lydkabler
Der er tre måder, hvorpå du kan slutte en
Bluetooth-adapter til dit Hi-Fi-system. Vælg én,
der er tilpasset til Hi-Fi-systemet.

•• Sørg for, at der ikke er sat et kabel i AUX OUT-stikket.

Mulighed 3: Tilslut via OPTICAL OUTstikket

Mulighed 1: Tilslut via AUX OUTstikket
OPTICAL OUT

L

R

Tilslut RCA-lydkabel mellem
• AUX OUT-stikket på Bluetooth-adapteren
og
• de analoge lydindgangsstik på dit Hi-Fisystem.

Tilslut et optisk lydkabel mellem
• OPTICAL OUT-stikket på Bluetoothadapteren og
• de optiske lydindgangsstik på dit Hi-Fisystem.
Bemærk

Mulighed 2: Tilslut via COAXIAL
OUT-stikket
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•• Sørg for, at der ikke er sat et kabel i AUX OUT-stikket.

Tilslut strømmen
Advarsel
•• Risiko for produktskade! Kontroller, at

forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er
trykt på undersiden af enheden.
•• Risiko for elektrisk stød! Hold korrekt fast i stikket, når
du tager det ud af enheden.

Bemærk
•• Identifikationspladen findes i bunden af Bluetoothadapteren.

Slut lysnetadapteren til:
• DC IN-stikket på bagsiden af
Bluetooth-adapteren.
• stikkontakten.
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4 Brug Bluetoothadapteren
Tilslut Bluetooth-adapteren til dit Hi-Fi-system
med lydkabel, og så kan du streame lyd fra
din Bluetooth-enhed til Hi-Fi-systemet via
Bluetooth.

Tilslut en Bluetooth-enhed

Åbn Bluetooth-parringstilstand
•

•

Når strømmen er tilsluttet, forsøger
Bluetooth-adapteren at oprette forbindelse
med den senest parrede enhed. Hvis der
ikke er parret en enhed, åbner Bluetoothadapteren automatisk Bluetoothparringstilstand.
Bagefter skal du holde nede i 2 sekunder
for at åbne Bluetooth-parringstilstand.
Bemærk

•• Hvis Bluetooth-parring mislykkes i 15 minutter, forlader
Bluetooth-adapteren parringstilstanden.

Bemærk
•• WOOX Innovations kan ikke garantere kompatibilitet

med alle Bluetooth-enheder.
•• Inden du parrer en enhed med dette produkt, skal du
læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er
kompatibel med Bluetooth. Sørg for, at den tilsluttede
Bluetooth-enhed understøtter Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP) og Audio Video Remote
Control Profile (AVRCP).
•• Produktet kan tilslutte højst 3 Bluetooth-enheder
samtidigt.
•• Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på
enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for
alle andre Bluetooth-enheder.
•• Dækningsområdet mellem dette produkt og en
Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.
•• Enhver forhindring mellem dette produkt og en
Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
•• Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan
forårsage interferens.

Tilslut manuelt

1

2
3

Bluetooth-indikator
LED Bluetooth-indikatoren i -knappen angiver
status for Bluetooth-forbindelsen.
Indikator
Blinker blåt i 1 Hz
Blinker blåt i 4 Hz
Fast blå
Dæmpet lys

6

DA

Bluetooth-forbindelse
Tilslutter til en parret
enhed
Venter på parring
Tilsluttet
Afbrudt

Hold nede i 2 sekunder for at
skifte denne Bluetooth-adapter til
parringstilstand.
»» Bluetooth-indikatoren i knappen
blinker i 4 Hz.
På din Bluetooth-enhed skal du aktivere
Bluetooth-funktionen og søge efter
enheder.
På enhedslisten skal du vælge PHILIPS
AEA2700.
• Hvis der vises en meddelelse, der
beder om tilladelse til Bluetoothforbindelse med PHILIPS AEA2700,
skal du bekræfte den.
• Hvis der anmodes om en adgangskode,
skal du indtaste 0000 og derefter
bekræfte.

Tilslut nemt via NFC
Hvis din Bluetooth-enhed understøtter NFC
(Near Field Communication), kan du nemt
slutte den til dette produkt.

1

På din enhed skal du aktivere NFC og
Bluetooth-funktionerne.

2
3

Tryk på bagsiden af din Bluetooth-enhed
ved NFC-mærket på dette produkt.
På din Bluetooth-enhed skal du følge
instruktionerne på skærmen for at
gennemføre parringen og forbindelsen.

Ryd parringshistorik
Tryk på , og hold den inde 5 sekunder.
»» Den tilsluttede højttaler bipper tre
gange.

Tilslut en fjerde Bluetooth-enhed
•
•

Tilslut den fjerde enhed manuelt (se 'Tilslut
manuelt' på side 6).
Hold nede i 2 sekunder for at sætte
AEA2700 i parringstilstand, og tilslut
derefter den fjerde Bluetooth-enhed via
NFC (se 'Tilslut nemt via NFC' på side 6).
»» Når den fjerde enhed er tilsluttet,
udskiftes den hurtigst tilsluttede enhed,
hvis der ikke foretages musikafspilning.

Afbryd en enhed
•
•

På din enhed skal du afbryde Bluetoothforbindelsen med dette produkt.
Hvis Bluetooth-forbindelsen er aktiveret
via NFC, skal du trykke på bagsiden af din
Bluetooth-enhed ved NFC-mærket på
dette produkt.

Genopret forbindelsen til en
enhed
•

•

For en parret Bluetooth-enhed, hvor den
automatiske genoprettelse af forbindelse
er aktiveret, genopretter dette produkt
forbindelsen, når det registreres.
For en parret Bluetooth-enhed, der
ikke understøtter den automatiske
genoprettelse af forbindelse, skal du
genoprette forbindelsen til dette produkt
manuelt.
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5 Produktinformation
Bemærk
•• Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Forstærker
Udgangsspænding
Frekvensgang
Signal-/støjforhold
Samlet harmonisk
forvrængning

1000 mV RMS
20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
> 62 dB
<1%

Bluetooth
Standard
Frekvensbånd
Område

Bluetooth-standardversion 3.0
2,402 ~ 2,480 GHz ISM-bånd
10 m (i fri luft)

Generelle oplysninger
Vekselstrøm

Strømforbrug ved
drift
Strømforbrug ved
standby
Mål - hovedenhed
(B x H x D)
Vægt –
Hovedenhed
8
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Model: AS030-090EE033 / EML0900330V
(Philips)
Input: 100-240 V ~,
50/60 Hz, 0,15 A
Output: 9 V 0,33 A
< 3W
< 0,5 W
74 x 28 x 72 mm
0,04 kg

6 Fejlfinding
Advarsel
•• Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da
garantien i så fald bortfalder.
Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller
reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal
du gå til Philips websted på (www.philips.com/
support). Når du kontakter kundeservice,
skal du sørge for, at produktet er i nærheden,
og at modelnummeret og serienummeret er
tilgængelige.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.
•• Enhedens Bluetooth-funktion er ikke
aktiveret. Se i enhedens brugervejledning,
hvordan funktionen aktiveres.
•• Adapteren har allerede forbindelse til en
anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd
enheden, og prøv igen.
Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.
•• Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt
enheden tættere på Bluetooth-adapteren,
eller fjern alle forhindringer mellem
enheden og adapteren.
•• På nogle enheder deaktiveres Bluetoothforbindelsen muligvis automatisk for at
spare strøm. Dette er ikke tegn på en
funktionsfejl i systemet.

Generelt
Ingen strøm
•• Kontroller, at vekselstrømsadapteren er sat
rigtigt i.
•• Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
Ingen lyd fra dit Hi-Fi-system
•• Kontroller, om Hi-Fi-systemet er tilsluttet
strøm.
•• Kontroller, at systemet er tilsluttet korrekt
via Bluetooth-adapteren.
•• Kontroller, at det lykkes at oprette den
trådløse Bluetooth-forbindelse.
•• Juster lydstyrken på dit system og
Bluetooth-enheden.
•• Sørg for, at Hi-Fi-systemet er i Audio-in
eller line-in-tilstand.

Om Bluetooth-enhed
Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en
Bluetooth-aktiveret enhed.
•• Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt
enheden tættere på Bluetooth-adapteren,
eller fjern alle forhindringer mellem
enheden og adapteren.
DA
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7 Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er
godkendt af WOOX Innovations, kan annullere
brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

Dette produkt overholder EU's krav om
radiointerferens.
Herved erklærer WOOX Innovations, at dette
produkt overholder de væsentlige krav og andre
relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.
Du kan se overensstemmelseserklæringen på
www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet
Bortskaffelse af udtjente produkter og
batterier

Dit produkt er udviklet og fremstillet med
materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.

Dette symbol på et produkt betyder, at
produktet er omfattet af EU-direktivet
2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske
produkter.
Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt
bortskaffelse af udtjente produkter hjælper dig
10
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med at forhindre negativ påvirkning af miljøet
og menneskers helbred.
Undersøg reglerne for dit lokale
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske
produkter og genopladelige batterier. Følg
lokale regler, og bortskaf aldrig produktet
og genopladelige batterier med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af
udtjente produkter og genopladelige batterier
hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning
af miljøet og menneskers helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen
er forenklet og består af tre materialer: Pap
(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen
(poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges,
hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de
lokale regler angående udsmidning af emballage,
opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker
Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede
varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og
WOOX Innovations' brug af sådanne mærker
sker under licens.

N-mærket er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA
og andre lande.

Copyright
2014 © WOOX Innovations Limited. Alle
rettigheder forbeholdes.
Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede
varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.
og anvendes af WOOX Innovations Limited på
licens fra Koninklijke Philips N.V."
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
WOOX forbeholder sig retten til at ændre
produkter til enhver tid uden at være forpligtet
til at justere tidligere tilbehør herefter.
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Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of
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product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem
are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
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