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1 Vigtigt
�� Læs disse instruktioner.
�� Respekter alle advarsler.
�� Følg alle instruktioner.
�� Benyt ikke dette apparat i nærheden af 

vand.
�� Ventilationsåbninger må ikke blokeres. 

Installer apparatet i overensstemmelse med 
producentens instruktioner.

�� Installer 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.

�� Fjern apparatet fra stikkontakten under 
tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges 
gennem længere tid. 

�� ����������
���������	������	������������
personale. Apparatet skal serviceres, 
hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis 
netledningen beskadiges, der er blevet 
spildt væske på apparatet, der er kommet 
fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet 
er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis 
apparatet ikke fungerer normalt eller er 
blevet tabt.

�� Opbevar ikke batteriet i nærheden af 
varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig 
batteriet i ild.

�� Udskift kun batteriet med samme eller 
tilsvarende type.

�� Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør 
derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

�� Apparatet må ikke udsættes for dryp eller 
sprøjt. 

�� Placer aldrig farlige genstande på apparatet 
(f.eks. væskefyldte genstande eller tændte 
lys). 

Risiko for slugning af batterier
�� Produktet eller fjernbetjeningen kan 

indeholde et knapcellebatteri, som det er 
muligt at sluge. Opbevar altid batteriet 
utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, 
kan batteriet medføre svære skader eller 
død. Der kan opstå alvorlige indvendige 
forbrændinger inden for to timer.

�� Hvis du har mistanke om, at et batteri er 
blevet slugt eller kommet ind i kroppen, 
skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.

�� Når du skifter batterierne, skal du altid 
holde nye og brugte batterier uden 
for børns rækkevidde. Sørg for, at 
batterirummet er lukket ordentligt, efter du 
har udskiftet batteriet.

�� Hvis batterirummet ikke kan lukkes 
ordentligt, skal du stoppe med at bruge 
produktet. Hold det uden for børns 
rækkevidde, og kontakt producenten.
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2 Din 
dockinghøjttaler 
til Android™

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/welcome.

Indledning
Med denne dockinghøjttaler kan du:
�� nyde lyd fra din Bluetooth-aktiverede 

bærbare enhed eller en ekstern enhed,
�� oplade din bærbare enhed, og
�� opleve forskellige funktioner fra Philips 

Philips DockStudio og Philips Songbird-
programmet.

Hvad er der i kassen
"�
�������������
������
�#�������	������
$
�� Hovedenhed 
�� Strømadapter
�� Fjernbetjening
�� Dockudvider
�� Lynvejledning
�� Sikkerhedsark
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Oversigt over hovedenheden

 
a 

�� Tænd for højttaleren.
�� Skift højttaleren til standbytilstand.

b 
�� Bluetooth-indikator.

c AUX IN
�� Tilslut en ekstern lydenhed.

d 
�� Oplad din bærbare enhed vha. et 

USB-kabel.

e Dock til Android-telefon

f +/-
�� Juster lydstyrken.

gd

c

e

f

a

b

g 18 V
�� Tilslut strøm.
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Oversigt over 
fjernbetjeningen

 
a 

�� Tænd for højttaleren.
�� Skift højttaleren til standbytilstand.

b 
�� Vælg dockkilde.

c Internet Radio
�� Lyt til internetradio via programmet 

Philips DockStudio.

d Songbird
�� Aktiver Songbird-afspiller.

e 
�� Slå lyden fra eller til.

f 
�� Vælg kilden MP3-link.

g 
�� Åbn urskærmen i programmet 

DockStudio.

VOL

Songbird

a

f

g

h

i

j

b

c

d

e

h  / 
�� Vælg forrige eller næste spor.

i 
�� Start, eller sæt afspilning på pause.

j VOL +/-
�� Juster lydstyrken.
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3 Kom godt i gang
Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den 
angivne rækkefølge.

Gør fjernbetjeningen klar
Advarsel

 � Risiko for eksplosion! Opbevar batterier på afstand af 
varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

 � Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes 
forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

 � Perkloratmateriale - der gælder muligvis særlige 
håndteringsinstruktioner. Se www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

 � Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid 
bortskaffes på forsvarlig vis.

Første brug:
Fjern beskyttelsen for at aktivere batteriet.
Sådan udskiftes batteriet:
1 Træk batteriskuffen ud, og fjern det gamle 

batteri.
2 Sæt et nyt litiumbatteri CR2025 i 

batteriskuffen med korrekt polaritet (+/-) 
som angivet.

3 Sæt batteriskuffen tilbage på plads.

 CR2025

CR2025

1

2

3

Tilslut strømmen
Advarsel

 � Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen 
svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller 
undersiden af enheden.

 � Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, 
når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Tilslut AC-strømadapteren til 
�� strømstikket på bagsiden af højttaleren.
�� stikkontakten.

 
Tænd
Tryk på .

 » Bluetooth-indikatoren  begynder at 
blinke.

Skift til standbytilstand
Tryk på  igen for at sætte dockinghøjttaleren i 
standbytilstand.

 » Bluetooth-indikatoren  slukkes. 
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4 Afspil og oplad
Med denne dockinghøjttaler kan du nyde lyd på 
to måder:
�� via manuel Bluetooth-tilslutning;
�� Via automatisk Bluetooth-forbindelse med 

Philips DockStudio-programmet.

Kompatibel med Android™
For at få mest muligt udbytte af din 
dockinghøjttaler bør din Android-enhed opfylde 
følgende krav: 
�� Med Android-operativsystem (version 2.1 

eller nyere);
�� Med Bluetooth-software (version 2.1 eller 

nyere); og
�� Med et mikro-USB-stik.
Til andre enheder med mikro-USB-stik og 
Bluetooth-funktion kan du stadig bruge 
dockinghøjttaleren til følgende:
�� Oplad din enhed via USB-stikket;
�� Lyt til lyd via Bluetooth.

Tip

 � �����
��
�����������%�

�����&�'''*�#���*���<
��=����*

Afspil lyd via manuel 
Bluetooth-tilslutning
Dockinghøjttaleren anvender trådløs Bluetooth-
teknologi til at streame musik fra din bærbare 
enhed til systemet. 

Bemærk

 � Før du kan tilslutte en Bluetooth-enhed til denne 
dockinghøjttaler, skal du gøre dig fortrolig med 
enhedens Bluetooth-funktioner. 

 � Sørg for, at dockinghøjttaleren ikke står tæt på andre 
elektroniske apparater, som vil kunne skabe interferens.

1 På din dockinghøjttaler skal du trykke på  
for at aktivere Bluetooth.
 » Bluetooth-indikatoren  begynder at 

blinke.

2 Tænd Bluetooth-funktionen på din 
bærbare enhed.
�� Forskellige enheder kan have forskellige 

måder at aktivere Bluetooth på.

 
3 Scan Bluetooth-enheder, der kan parres 

med din bærbare enhed.
4 Når [PHILIPS AS851] vises på din enhed, 

skal du vælge den for at begynde at 
oprette forbindelse.
 » Hvis der oprettes forbindelse, høres to 

biplyde som bekræftelse, og der vises 
et anderledes Bluetooth-ikon øverst på 
skærmen.
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5 Afspil lyd med din bærbare enheds 

medieafspiller.

 
 » Lyden kommer ud af 

dockinghøjttaleren. 

Tip

 � Det effektive dækningsområde mellem 
dockinghøjttaleren og enheden er ca. 10 meter. 

 � Enhver forhindring mellem højttaleren og enheden kan 
reducere dækningsområdet.

Afspil lyd via automatisk 
Bluetooth-tilslutning med 
Philips DockStudio
Philips DockStudio-programmet giver din 
dockinghøjttaler en række nye funktioner, bl.a. 
automatisk Bluetooth-tilslutning, Songbird-
musikafspiller, internetradio og et vækkeur med 
�����	�
���
��*�>���������
%���������	������
funktioner, anbefales det, at du downloader og 
installerer det gratis program.

Installer DockStudio-programmet på 
din Android-enhed
Du kan installere Philips DockStudio på din 
Android-enhed på to måder.
 
Installer DockStudio-programmet via 
QR-kode

Bemærk

 � Kontroller, at din Android-enhed har forbindelse til 
internettet.

 � Kontroller, at din enhed har en stregkodescanner 
som f.eks. "QR Droid". Hvis den ikke har det, kan du 
downloade en fra Android Market.

1 Brug stregkodescanneren til at scanne QR-
koden på æsken eller lynhåndbogen.
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2 Følg instruktionerne på skærmen for at 

installere Philips DockStudio-programmet.

 
3 Når installationen er fuldført, skal du trykke 

på [Done] (udført).

The Philips DockStudio app brings a suite of 
cool, new features to your Philips DockStudio 
docking speaker, including automatic Bluetooth 
connection, Songbird music player,
worldwide Internet radio, sound settings

  
 » Ikonet for DockStudio vises på din 

bærbare enhed.

 
 
Installer DockStudio-programmet via 
Android Market
Du kan også søge efter Philips DockStudio i 
Android Market direkte og derefter installere 
programmet. 

DockStudio

DockStudio
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Bemærk

 � Kontroller, at din Android-enhed har forbindelse til 
internettet.

 � Kontroller, at Android Market er tilgængeligt på din 
Android-enhed.

1 Tryk på ikonet for Android Market på din 
enhed.  

2 Tryk på søgeikonet på skærmen. 

  

3 I søgefeltet skal du indtaste "Philips 
���������@�	�������
�������������*

4 W�����
������������������������������
���
og trykke på Philips DockStudio for at 
påbegynde download.

5 Følg vejledningen på skærmen for at 
installere DockStudio-programmet.

  
6 Når installationen er fuldført, skal du trykke 

på [Done] (udført).

  
The Philips DockStudio app brings a suite of 
cool, new features to your Philips DockStudio 
docking speaker, including automatic Bluetooth 
connection, Songbird music player,
worldwide Internet radio, sound settings

DockStudio
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Aktiver Bluetooth med programmet 
DockStudio
Philips DockStudio-programmet hjælper dig 
med automatisk at tilslutte din Android-enhed 
og dockinghøjttaler via Bluetooth. 

Bemærk

 � Kontroller, at din Android-enhed har forbindelse til 
internettet.

Første gang programmet startes
1 På din dockinghøjttaler skal du trykke på  

for at aktivere Bluetooth.
 »  begynder at blinke.

2 På din enheds startskærmbillede skal du 
trykke på DockStudio-ikonet for at starte 
programmet.

  
 » Der vises en meddelelse, som beder 

dig om at downloade Songbird.

3 Tryk på [Cancel] (annuller).

DockStudio

  
 » Enheden begynder at scanne enheder 

fra Philips, der kan parres automatisk.

  
4 Når [PHILIPS AS851] vises på din enhed, 

skal du vælge den for at begynde at 
oprette forbindelse.
 » Det kan tage et par sekunder at 

oprette forbindelsen.
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 » Der vises et anderledes Bluetooth-ikon 

øverst på skærmen efter Bluetooth-
tilslutning.

  
Næste gang programmet startes
Næste gang du starter DockStudio-
programmet, skal du oprette forbindelse til 
dockinghøjttaleren via Bluetooth som vist 
nedenfor. 
1 Aktiver Bluetooth-funktionen på din 

dockinghøjttaler.
2 Start Philips DockStudio for at åbne 

menuen.

  
3 Tryk på [Speaker Connection] (Tilslutning 

af højttaler) for at aktivere automatisk 
Bluetooth-forbindelse.

  
 » Det kan tage et par sekunder at 

oprette forbindelsen.
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Afspil lyd fra Android-enhed

Bemærk

 � Kontroller, at dockinghøjttaleren er korrekt tilsluttet til 
Android-enheden via Bluetooth.

1 Tryk på  for at vælge dockkilden.
2 Afspil lyd på Android-enhed.

�� Tryk på  for at sætte afspilning på 
pause eller genoptage afspilning.

�� Tryk på  /  for at gå til forrige/næste 
lydspor. 

�� Tryk på +/- for at justere lydstyrken.
�� For at slå lyden fra eller genoptage 

lyden skal du trykke på .

Afspil lyd med Philips 
Songbird
Philips Songbird er et enkelt og brugervenligt 
PC-program og Android-program. Med det kan 
����
��X��	����������%
���
������
��������	���
PC til Android-enheder uden problemer. 

Installer Songbird på din Android-
enhed

1 Tryk på DockStudio-ikonet på din 
Android-enhed.

  
 » DockStudio-menuen vises.

  
2 Tryk på [Songbird].

DockStudio
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 » Du bliver bedt om at downloade 

Songbird.

3 Følg vejledningen på skærmen for at 
downloade programmet.

  
4 Tryk på [Open] (Åbn) for at åbne 

Songbird-menuen efter installationen.

  
5 Vælg et nummer, og tryk så på  for at 

afspille musik.

  
Tip

 � For at afspille lyd via Songbird-afspilleren skal du trykke 
på Songbird.
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Installer Songbird på PC

1 Besøg www.philips.com/songbird.
2 Søg efter Songbird.

 
3 Download det nyeste Songbird-program.
4 Følg vejledningen på skærmen for at 

installere Philips Songbird på din PC. 
 

Synkroniser med PC via Philips 
Songbird

Bemærk

 � Kontroller, at du har tændt for USB-lagerenheden.

1 På din PC skal du starte Philips Songbird.
2 Tilslut din Android-enhed til en PC med et 

USB-kabel. Vent, indtil enheden registreres 
af Songbird.
 » På Philips Songbird vises enheden, når 

den registreres af PC'en. 

  
 » Hvis det er første gang, du slutter 

enheden til Philips Songbird, åbnes 
der et popup-skærmbillede. Vælg 
automatisk synkronisering, når du bliver 
bedt om det. 

songbird   
 » Enheden synkroniseres automatisk 

med Philips Songbird. 
Hvis du ikke har valgt automatisk synkronisering, 
kan du synkronisere med Songbird manuelt.
1 Vælg enheden under Devices (Enheder).

  
2 Vælg Manual (Manuel) eller Auto 

(Automatisk).

 
3 Klik på Sync (Synkroniser). 

 »  Hvis du har valgt automatisk 
synkronisering, påbegyndes 
synkroniseringen automatisk, når du 
slutter enheden til PC'en.

 

Dock og oplad din Android-
telefon

Dock Android-enhed
For at oplade din Android-telefon skal du først 
docke den i dockinghøjttaleren.
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1 Kontroller retningen af mikro-USB-stikket 
på din Android-telefon. Hvis dit USB-stik 
har et dæksel, skal du vippe det udad.

2 Hvis det er nødvendigt, skal du rotere 
USB-stikket på dockinghøjttaleren og 
derefter sætte din Android-telefon i 
docken.

  
3 Juster stødfangerne på begge sider af 

stikket, så telefonen står stabilt.

  
4 Skub stikket for at placere telefonen i 

midten af dockinghøjttaleren. 

  
Tip

 � Hvis mikro-USB-stikket er placeret øverst, og du 
bruger et Android-system af version 2.3 eller nyere, er 
automatisk rotation af skærmen tilgængelig.

Brug dockudvider
Hvis USB-stikket på din telefon sidder tæt 
på kanten, kan du bruge den medfølgende 
dockudvider til sikre balancen for telefonen i 
docken, som vist.
1 Juster skydeknapperne for at sætte begge 

stødfangere i den laveste position.
2 Sæt dockudvideren på docken. 
3 Dock din telefon.
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Oplad Android-telefon
Når dockinghøjttaleren sluttes til strømmen, 
begynder den dockede telefon automatisk at 
oplade.

Tip

 � Denne funktion er også tilgængelig for ikke-Android-
enheder med mikro-USB-stik.

Dock extension
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5 Andre 
funktioner

�����������	����	�����
�
DockStudio
Med Philips DockStudio kan du også lytte til 
internetradio, indstille alarm-timeren og sleep-
timeren.

Bemærk

 � Kontroller, at din bærbare enhed har forbindelse til 
internettet.

Lyt til internetradio

1 Tilslut din Android-enhed og 
dockingsystemet via Bluetooth.

2 Åbn Philips DockStudio for at gå til 
hovedmenuen.

3 Tryk på [Radio] (radio) på skærmen.

  

4 Søg efter en radiostation i søgefeltet. 

  
5 Vælg en radiostation fra listen over 

søgeresultater.
 » Radiostationen begynder at spille.

Tip

 � Du kan også få adgang til internetradio ved at trykke på 
Internet Radio.

Indstil sleep-timer

1 Start Philips DockStudio.
2 Tryk på  for at vise urskærmen.
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3 Tryk på ikonet  for at få adgang til 
menuen for sleep-timeren.

  
4 Vælg et tidsrum for sleep-timeren, og tryk 

derefter på [Start] (Start).

  
Bemærk

 � Denne funktion fungerer kun med Philips Songbird.

Indstil alarm-timeren
Med Philips DockStudio���
����
������������
alarmer og få de seneste vejrudsigter. Det giver 
dig endda besked, når vejrudsigten er god for 
din foretrukne udendørsaktivitet.
1 Start programmet.

  
2 Tryk på ikonet  for at åbne menuen til 

indstilling af ur.

  
3 Tryk på [Alarm settings] 

(Alarmindstillinger).
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4 Tryk på  for at åbne 

alarmindstillingsmenuen. 

  
5 Indstil alarmen, og tryk på [Save] (Gem) 

øverst til højre på skærmen.
 » Den nye alarm bliver gemt og vises på 

skærmen.

  
Bemærk

 � Fra fanen [Lifestyle] (Livsstil) kan du vælge din 
yndlingssport og det foretrukne vejr (fantastisk, godt 
eller nogenlunde). Alarmen ringer ikke, hvis vejret ikke 
er godt nok.

Oplad din enhed via USB-
stikket
Tilslut et USB-kabel (medfølger ikke) til:
��  -stikket på bagsiden af højttaleren. 
�� USB-stikket på din enhed.
 » Enheden begynder opladningen.

Bemærk

 � Det kan ikke garanteres, at alle USB-kabler fungerer 
sammen med denne højttaler.
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Afspil lyd fra en ekstern 
enhed
Du kan lytte til lyd fra en ekstern enhed via 
denne højttaler.
1 Tryk på  for at vælge MP3 Link som 

kilde.
2 Tilslut et MP3-link-kabel (medfølger ikke) 

til:
�� AUX IN-stikket.
�� hovedtelefonstikket på en ekstern 

enhed.
3 Afspil lyd fra den eksterne enhed (se 

brugervejledningen til enheden).
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6 Produktinforma-
tion

Bemærk

 � Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

�����������	��

Vekselstrøm Model: OH-
1065A1803500U2(Philips); 
OH-1065A1803500U(UL)
(Philips).
Indgang: 100-240 V~, 
50/60 Hz, 1,5 A;
Udgang: 18 V  3,5 A

Strømforbrug ved 
drift

28 W

Strømforbrug ved 
Eco-standby

 <1 W

Mål – 
>�����
#���\��=�
>�=��]

429 X 169 X 108 mm

Vægt – 
Hovedenhed

2,1 kg

Opladning: 
- Kun via Mikro-
USB-stik
 - Kun via  
-stik
 - Via Mikro-USB-
stik og  -stik

2 A

2 A

1 A for hver
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7 Fejlfinding
Advarsel

 � Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, 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 Philips, skal 
du sørge for, at enheden er i nærheden, og 
at modelnummeret og serienummeret er 
tilgængelige.
 
Ingen strøm
 � Kontroller, at enhedens 

vekselstrømsadapter er korrekt tilsluttet.
 � Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

 
Ingen lyd eller dårlig lyd
�� Juster lydstyrken for dockingsystemet.
�� Juster lydstyrken for din telefon.
 
Ingen reaktion fra enheden
 � Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd 

derefter for enheden igen.
 

Om Bluetooth-enhed

Musikafspilning kan ikke foretages på systemet 
selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.
 � Enheden kan ikke bruges sammen med 

systemet til at afspille musik. 

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en 
Bluetooth-aktiveret enhed.
 � Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt 

enheden tættere på systemet, eller fjern 
alle forhindringer mellem enheden og 
systemet.

Kan ikke oprette forbindelse til systemet.
 � _
#���
��
�������������������������X�����

kræves til systemet. 
 � Enhedens Bluetooth-funktion er ikke 

aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, 
hvordan funktionen aktiveres.

 � Systemet er ikke i parringstilstand. 
 � Systemet har allerede forbindelse til en 

anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd 
forbindelsen til den enhed eller alle andre 
forbundne enheder, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.
 � Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt 

enheden tættere på systemet, eller fjern 
alle forhindringer mellem enheden og 
systemet.

 � På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-
forbindelsen muligvis automatisk for at 
spare strøm. Dette er ikke tegn på en 
funktionsfejl i systemet.
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8 Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er 
godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan 
annullere brugerens ret til at betjene dette 
udstyr.

  
Dette produkt overholder EU's krav om 
radiointerferens.
 

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

 
Når et produkt er forsynet med dette symbol 
med en overkrydset affaldsspand på hjul, 
betyder det, at produktet er omfattet af EU-
direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale 
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske 
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine 
udtjente produkter sammen med almindeligt 
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af 
udtjente produkter er med til at forhindre 
negativ påvirkning af miljø og helbred.

  
Dit produkt indeholder batterier, som er 
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som 
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.Undersøg venligst de lokale 
indsamlingsregler for batterier, da korrekt 

bortskaffelse er med til at forhindre negativ 
påvirkning af miljø og 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, 
#�����������������	��������������*�`���#�������
lokale regler angående udsmidning af emballage, 
opbrugte batterier og gammelt udstyr.
 

Bluetooth-erklæring

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

Bemærk
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