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1 Säkerhet
Läs de här instruktionerna.
Följ samtliga instruktioner.
Använd inte apparaten i närheten av vatten.
Placera den inte i närheten av någon värmekälla,
som element, varmluftsintag, spis eller annan
utrustning som avger värme (inklusive
förstärkare).
Skydda elkabeln så att den inte blir trampad
på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter,
extrauttag och precis vid apparathöljet.
Använd endast kringutrustning och tillbehör
som är godkända av leverantören.
Använd endast den strömförsörjning som finns
angiven i användarhandboken.
Produkten får inte utsättas för vattendroppar
eller vattenstrålar.
Placera inga potentiellt skadliga föremål på
produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande
ljus).
Om adaptern används som frånkopplingsenhet
ska den vara lätt att komma åt.
Varning
•• Ta aldrig bort höljet från apparaten.
•• Smörj aldrig någon del av apparaten.
•• Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk
utrustning.

•• Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och
värme.

•• Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och

adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort
apparaten från eluttaget.
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2 Din Bluetoothadapter
Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig
välkommen till Philips! Genom att registrera din
produkt på www.philips.com kan du dra nytta
av Philips support.
Om du kontaktar kundtjänst kan du bli ombedd
att uppge apparatens modell- och serienummer.
Modell- och serienumret finns på apparatens
undersida. Skriv numren här:
Modellnummer _________________________
Serienummer __________________________

Introduktion
Genom att ansluta Bluetooth-adaptern till ditt
HiFi-högtalarsystem, kan du lyssna på musik från
en Bluetooth-aktiverad enhet i HiFi-systemet via
trådlös Bluetooth-anslutning.

Förpackningens innehåll
Kontrollera och identifiera innehållet i
förpackningen:
• Huvudenhet
• Säkerhetsblad
• Kortfattad användarhandbok
• Nätadapter
• RCA-ljudkabel
Always there to help you
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1003

Question?
Contact
Philips

Short User Manual
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3 Före användning
Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt
följd.

Anslut en koaxialljudkabel mellan
• uttaget COAXIAL OUT på Bluetoothadaptern, och
• de koaxiala ljudingångarna på HiFisystemet.
Kommentar

Ansluta ljudkablar
Det finns tre sätt att ansluta Bluetooth-adaptern
till HiFi-systemet. Välj en anslutning för HiFisystemet.

•• Se till att ingen kabel är ansluten till uttaget AUX OUT.

Alternativ 3: Ansluta via OPTICAL
OUT-uttaget

Alternativ 1: Ansluta via AUX OUTuttaget
OPTICAL OUT

L

R

Anslut RCA-ljudkabeln mellan
• uttaget AUX OUT på Bluetooth-adaptern,
och
• de analoga ljudingångarna på HiFi-systemet.

Anslut en optisk ljudkabel mellan
• uttaget OPTICAL OUT på Bluetoothadaptern, och
• de optiska ljudingångarna på HiFi-systemet.
Kommentar

Alternativ 2: Ansluta via COAXIAL
OUT-uttaget
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•• Se till att ingen kabel är ansluten till uttaget AUX OUT.

Ansluta strömmen
Var försiktig
•• Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen

motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan
av enheten.
•• Risk för elektriska stötar! Håll stadigt i kontakten när du
kopplar ur enheten.

Kommentar
•• Märkplåten sitter på Bluetooth-adapterns undersida.

Anslut nätadaptern till:
• DC IN-uttaget på Bluetooth-adapterns
baksida.
• vägguttaget.
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4 Använda
Bluetoothadaptern
Anslut Bluetooth-adaptern till HiFi-systemet med
ljudkabeln så kan du strömma ljud från Bluetoothenheten till HiFi-systemet via Bluetooth.

Ansluta en Bluetooth-enhet

Aktivera läget för Bluetoothihopparning
•

•

När Bluetooth-adaptern ansluts till elnätet
försöker adaptern ansluta till den senast
ihopparade enheten. Om ingen enhet
är ihopparad med adaptern aktiveras
Bluetooth-ihopparningsläget på Bluetoothadaptern automatiskt.
Håll därefter nedtryckt i 2 sekunder så
aktiveras Bluetooth-ihopparningsläget.
Kommentar

•• Om Bluetooth-ihopparningen inte sker inom 15 minuter
avslutas ihopparningsläget på Bluetooth-adaptern.

Kommentar
•• WOOX Innovations kan inte garantera kompatibilitet
med alla Bluetooth-enheter.

•• Läs produktens användarhandbok angående Bluetooth-

kompatibilitet innan du parar ihop det med en enhet. Se
till att den anslutna Bluetooth-enheten har funktioner
för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) och
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
•• Produkten kan ansluta högst 3 Bluetooth-enheter
samtidigt.
•• Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten
och att enheten har ställts in så att den är synlig för
andra Bluetooth-enheter.
•• Räckvidden mellan produkten och en Bluetooth-enhet
är cirka 10 meter.
•• Eventuella hinder mellan produkten och Bluetoothenheten kan minska räckvidden.
•• Håll systemet på avstånd från andra elektroniska
enheter som kan orsaka störning.

Ansluta manuellt

1
2
3

Håll intryckt i 2 sekunder så aktiverar du
ihopparningsläget på Bluetooth-adaptern.
»» Bluetooth-lampan för knappen
blinkar i 4 Hz.
Aktivera Bluetooth på Bluetooth-enheten
och sök efter enheter.
Välj PHILIPS AEA2700 i enhetslistan.
• Vid eventuell uppmaning godkänner du
Bluetooth-anslutningen med PHILIPS
AEA2700.
• Om ett lösenord krävs anger du 0000
och bekräftar sedan.

Bluetooth-lampa

Ansluta enkelt via NFC

Bluetooth-LED-lampan intill knappen anger
statusen för Bluetooth-anslutningen.

Om Bluetooth-enheten har stöd för NFC
(Near Field Communication) kan du lätt ansluta
den till den här produkten.

Indikator
Blinkar blått i
1 Hz
Blinkar blått i
4 Hz
Fast blått sken
Svagt ljus
6
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Bluetooth-anslutning
Anslutning med en ihopparad
enhet
Vänta på ihopparning
Ansluten
Frånkopplad

1
2
3

Aktivera NFC- och Bluetooth-funktionerna
på enheten.
Knacka på NFC-etiketten på produkten
med baksidan av Bluetooth-enheten.
Följ anvisningarna på skärmen på
Bluetooth-enheten för att slutföra
ihopparning och anslutning.

Ansluta en fjärde Bluetooth-enhet
•
•

Anslut den fjärde enheten manuellt (se
'Ansluta manuellt' på sidan 6).
Håll nedtryckt i minst 2 sekunder om du
vill aktivera ihopparningsläget på AEA2700.
Anslut sedan den fjärde Bluetooth-enheten
via NFC (se 'Ansluta enkelt via NFC' på
sidan 6).
»» Om det inte sker någon
musikuppspelning kommer den enhet
som först anslöts att ersättas med den
fjärde enheten.

Koppla bort en enhet
•
•

Avaktivera Bluetooth-anslutningen mellan
enheten och produkten.
Om Bluetooth-anslutningen upprättas via
NFC trycker på baksidan av Bluetoothenheten med NFC-brickan på den här
produkten.

Återanslut en enhet
•

•

Om produkten är ihopparad med
en Bluetooth-enhet vars automatiska
återanslutning är aktiverad paras produkten
och enheten ihop när produkten känner av
enheten.
Om produkten är ihopparad med
en Bluetooth-enhet utan automatisk
återanslutning återansluter du enheten till
produkten manuellt.

Rensa ihopparningshistoriken
Håll intryckt i 5 sekunder.
»» Den anslutna högtalaren piper tre
gånger.

SV

7

5 Produktinformation
Kommentar
•• Produktinformationen kan komma att ändras utan
föregående meddelande.

Förstärkare
Utspänning
Frekvensomfång
Signal/brusförhållande
Total harmonisk distorsion

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

Bluetooth
Standard
Frekvensband
Sortiment

Bluetooth-standardversion 3.0
2,402~2,480 GHz ISM-band
10 m (fritt utrymme)

Allmän information
Nätström

Effektförbrukning
vid användning
Effektförbrukning i
standbyläge
Mått – Huvudenhet
(B x H x D)
Vikt – Huvudenhet
8
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Modell: AS030-090EE033/EML0900330V
(Philips)
Ineffekt: 100–240 V~,
50/60 Hz, 0,15 A
Uteffekt: 9 V 0,33 A
< 3W
< 0,5 W
74 x 28 x 72 mm
0,04 kg

6 Felsökning
Varning
•• Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du
gör det gäller inte garantin.
Om du får problem när du använder enheten
ska du kontrollera följande innan du begär
service. Om problemet kvarstår går du till
Philips webbplats (www.philips.com/support).
Se till att du har produkten, modellnumret och
serienumret nära till hands vid kontakt med
kundtjänst.

Det går inte att ansluta till enheten.
•• Bluetooth-funktionen är inte aktiverad
på enheten. Mer information om hur
du aktiverar funktionen finns i enhetens
användarhandbok.
•• Adaptern är redan ansluten till en annan
Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort
den enheten och försök sedan igen.
Den ihopparade enheten ansluts och kopplas
bort hela tiden.
•• Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta
enheten närmare Bluetooth-adaptern eller
ta bort eventuella hinder mellan enheten
och adaptern.
•• På en del enheter kan Bluetoothanslutningen avaktiveras automatiskt som
en energibesparande funktion. Det betyder
inte att det är något fel på systemet.

Allmänt
Ingen ström
•• Se till att nätadaptern är ansluten på rätt
sätt.
•• Se till att det finns ström i nätuttaget.
Inget ljud från Hi-Fi-systemet
•• Kontrollera om Hi-Fi-systemet är anslutet
till elnätet.
•• Se till att systemet är anslutet till
Bluetooth-adaptern på rätt sätt.
•• Se till att den trådlösa Bluetoothanslutningen fungerar.
•• Justera volymen i systemet och på
Bluetooth-enheten.
•• Se till att Hi-Fi-systemet är i Audio-in- eller
line-in-läge.

Om Bluetooth-enheten
Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en
Bluetooth-aktiverad enhet.
•• Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta
enheten närmare Bluetooth-adaptern eller
ta bort eventuella hinder mellan enheten
och adaptern.
SV
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7 Obs!

att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du
bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö
och hälsa.

Eventuella förändringar av den här enheten
som inte uttryckligen har godkänts av WOOX
Innovations kan frånta användaren rätten att
använda utrustningen.

Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits
bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att
dela upp i tre olika material: kartong (lådan),
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar,
skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas
och återanvändas om det monteras isär av ett
specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna
för kassering av förpackningsmaterial, använda
batterier och gammal utrustning.

Uppfyllelse

Användning av den här produkten
överensstämmer med EU:s förordningar om
radiostörningar.
WOOX Innovations deklarerar härmed att
produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra
relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du
hittar deklarationen om överensstämmelse på
www.philips.com/support.

Ta hand om miljön
Kassering av din gamla produkt och batterier

Produkten är utvecklad och tillverkad av
högkvalitativa material och komponenter som
både kan återvinnas och återanvändas.

Den här symbolen innebär att produkten
omfattas av EUdirektivet 2012/19/EU. Ta reda
på var du kan hitta närmaste återvinningsstation
för elektriska och elektroniska produkter. Följ de
lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte
produkten med vanligt hushållsavfall. Genom
10
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Varumärkesinformation
Ordmärket och logotypen Bluetooth® är
registrerade varumärken som tillhör Bluetooth
SIG, Inc. och används av WOOX Innovations
med licens.

N Mark är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA
och i andra länder.

Copyright
2014 © WOOX Innovations Limited. Med
ensamrätt.
Philips och Philips-skölden är registrerade
varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.
och används av WOOX Innovations Limited
under licens från Koninklijke Philips N.V.
Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande. WOOX förbehåller sig rätten att
när som helst ändra produkter utan att tidigare
material behöver justeras.
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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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