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Innholdsfortegnelse
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1

Hjelp og støtte

2

Merknad

Dette avsnittet inneholder juridiske merknader og
merknader for varemerke.

Vanlige spørsmål
Hvis du har et problem, kan du se vanlige spørsmål
(FAQ) om SoundBar på www.philips.com/support.
Hvis du fortsatt trenger hjelp, kontakter du Philips'
kundestøtte der du bor.
Advarsel
•• Ikke forsøk å reparere SoundBar selv. Dette kan
føre til alvorlig personskade, uopprettelig skade
på SoundBar eller at garantien blir ugyldig.

Samsvar

Dette produktet er i samsvar med viktige krav
og andre relevante bestemmelser i direktivene
2006/95/EF (lav spenning) og 2004/108/EF (EMC).

Nettspenningssikring
Ta kontakt med Philips
Hvis du kontakter Philips, blir du spurt om
produktets modell- og serienummer. Du finner
modell- og serienummeret på baksiden eller
undersiden av produktet. Noter deg numrene før
du ringer Philips:
Modellnummer __________________________
Serienummer ___________________________

Denne informasjonen gjelder kun for produkter
som har et engelsk støpsel.
Dette produktet har et godkjent helstøpt støpsel.
Hvis du bytter sikringen, må du bruke en som har:
• verdien som er vist på støpselet,
• BS 1362-godkjenning og
• ASTA-godkjenningsmerke
Kontakt forhandleren hvis du ikke er sikker på hva
slags type sikring du skal bruke.
Forsiktig: For å sikre samsvar med EMC-direktivet
(2004/108/EF) må du ikke fjerne støpselet fra
ledningen.

Varemerker

Produsert med tillatelse av Dolby Laboratories.
Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for
Dolby Laboratories.
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Viktig

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du
bruker SoundBar. Hvis det oppstår skade som et
resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder
ikke garantien.

Sikkerhet
Fare for elektrisk støt eller brann!
• Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for
regn og vann. Plasser aldri beholdere med
væske, for eksempel vaser, nær produktet.
Hvis du søler væske på eller i produktet, må
du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt
Philips' kundestøtte for å få produktet
kontrollert før bruk.
• Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen
flamme eller andre varmekilder, inkludert
direkte sollys.
•• Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene
eller andre åpninger på produktet.
•• Når strømuttaket eller en apparatkobling
brukes som frakoblingsenhet, må
frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
•• Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
•• Når du kobler fra strømledningen, må du
alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.
Fare for kortslutning eller brann!
•• Før du kobler produktet til strømuttaket, må
du kontrollere at nettspenningen har samme
verdi som det som er oppgitt på baksiden eller
undersiden av produktet. Ikke koble produktet
til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.
Fare for skade på person eller SoundBar.
•• For produkter som kan monteres på
veggen, må du bare bruke den medfølgende
veggfestebraketten. Veggfestet må monteres
på en vegg som tåler den samlede vekten av
produktet og veggfestet. Koninklijke Philips
Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for
uriktig veggmontering som fører til ulykker
eller skader.
•• Ikke plasser produktet eller andre gjenstander
oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
•• Hvis produktet har vært transportert i
temperaturer under 5 °C, må du pakke det
ut og vente til det når romtemperatur før du
kobler det til strømuttaket.
•• Deler av dette produktet kan være laget av
glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å
unngå skade.

Fare for overoppheting!
•• Dette produktet må ikke installeres i et
trangt rom. La det alltid være minst 10 cm
på alle sider av produktet for ventilasjon.
Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker
ventilasjonsåpningene på produktet.
Fare for smitte!
• Ikke bland batterier (gamle med nye eller
karbonbatterier med alkaliske osv.).
• Det er fare for eksplosjon hvis batteriene
ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med
samme eller tilsvarende type.
• Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis
fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
• Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør
behandles som spesialavfall.
Fare for svelging av batterier!
• Det er mulig at produktet/fjernkontrollen
inneholder et mynt-/knappecellebatteri
som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet
utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis
batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige
skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå
store interne brannskader innen to timer
etter at batteriet er svelget.
• Hvis batteriet har blitt svelget, må man
oppsøke lege umiddelbart.
• Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte
batterier alltid oppbevares utilgjengelig
for barn. Kontroller at batterirommet er
fullstendig stengt når du har byttet batteri.
• Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet
fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger.
Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta
kontakt med produsenten.

Ta vare på produktet
Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av
produktet.

No rs k
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Ta vare på miljøet

Produktet er utformet og produsert med
materialer og deler av svært høy kvalitet som kan
resirkuleres og gjenbrukes.

når et produkt er merket med dette symbolet, en
søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet
dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du
kan levere inn elektriske og elektroniske produkter
til gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle
produkter sammen med det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du
til å forhindre negative konsekvenser for helse og
miljø.

4

Din SoundBar

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips
tilbyr, kan du registrere din SoundBar på
www.philips.com/welcome.

Hovedenhet
1

2

a SURR-indikator

Lyser når surroundmodus slås på.

b Kildeindikatorer
• COAXIAL: Lyser opp når du bytter til
Produktet inneholder batterier som omfattes av
EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i
vanlig husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling
av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre
negative konsekvenser for helse og miljø.

Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke
frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet
nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller
fuktighet.
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•

•
•

koaksial inngangskilde. Når Dolby-signal
oppdages, blinker COAXIAL-indikatoren
i tre sekunder.
OPTICAL: Lyser opp når du bytter til
optisk inngangskilde. Når Dolby-signal
oppdages, blinker OPTICAL-indikatoren
i tre sekunder.
AUX: Lyser opp når du bytter til analog
inngangskilde.
MUSIC iLINK: Lyser opp når du bytter til
inngangskilde for Music iLink.

Bytte batteri

Fjernkontroll

Advarsel
•• Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil.
Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.

1

•• Det er mulig at produktet/fjernkontrollen inneholder et
mynt-/knappecellebatteri som kan svelges. Oppbevar
derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid!

2

Forsiktig
•• Batteriet inneholder perkloratmateriale. Vær

forsiktig når du håndterer det. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

7
3
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4

6

5

2
a

(Standby-på)
Slå SoundBar på eller sett det i standbymodus.

b Kildeknapper
• AUX: Bytt lydkilden til AUX-tilkoblingen.
• OPTICAL: Bytt lydkilden til den optiske
•
•

tilkoblingen.
COAXIAL: Bytt lydkilden til den koaksiale
tilkoblingen.
MUSIC iLINK: Bytt lydkilden til MUSIC
iLINK-tilkoblingen.

3

c SURROUND

No rs k

Slå virtuell surroundmodus av eller på.

d TREBLE +/-

Hever eller senker diskanten.

e VOL +/-

Hever eller senker volumet.

f BASS +/-

1
2

g MUTE

3

Hever eller senker bassen.
Slå av eller gjenopprett volumet.

Åpne batterirommet.
Sett inn ett CR2025-batteri med polariteten
(+/-) som angitt.
Lukk batterirommet.
NO

5
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Koble til SoundBar

Denne delen beskriver hvordan du kobler
SoundBar til en TV og andre enheter.
Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende
tilkoblinger for SoundBar og tilbehør, kan du se i
hurtigstartveiledningen. Du finner en omfattende
interaktiv veiledning på
www.connectivityguide.philips.com.
Merknad

Koble til
Koble subwooferen til SoundBar som beskrevet i
hurtigstartveiledningen.

Kontakter
Koble andre enheter til SoundBar.

Høyre side

•• Se typeplaten på baksiden av eller nederst på

produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.

•• Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger,

må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra
strømuttaket.

Subwoofer
Følg trinnene nedenfor for å plassere og koble til
subwooferen.

Plassering
Plasser subwooferen minst én meter til venstre eller
høyre for SoundBar og ti centimeter ut fra veggen.
For å oppnå best mulige resultater plasserer du
subwooferen som vist nedenfor.

MUSIC iLINK
Lydinngang fra en MP3-spiller.

Bak venstre

L
(WHITE)

COAXIAL

AUX
R
(RED)

OPTICAL

AUDIO IN

DIGITAL IN

SUBWOOFER (8Ω)

1

2

3

4

a SUBWOOFER

Koble til den medfølgende subwooferen.

b AUDIO IN –AUX

Kobles til en analog lydutgang på TVen eller
en analog enhet.

c DIGITAL IN –COAXIAL

Kobles til en koaksial lydutgang på TVen eller
en digital enhet.

d DIGITAL IN –OPTICAL

Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en
digital enhet.
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Bak høyre

Alternativ 2: Koble til lyd via en digital
koaksial kabel
God lydkvalitet
Med en koaksial kabel kan du koble COAXIALkontakten på SoundBar til COAXIAL/DIGITAL
OUT-kontakten på enheten.
Den digitale koaksiale kontakten kan være merket
DIGITAL AUDIO OUT.

AC MAINS~

AC MAINS~
Kobles til strømforsyningen.

Koble til lyd fra TV og andre
enheter
Spill av lyd fra TVen eller andre enheter via
SoundBar. Bruk den tilkoblingen av høyeste kvalitet
som er tilgjengelig på andre enheter.
Merknad
•• Lydtilkoblingene i denne brukerhåndboken er

bare ment som anbefalinger. Du kan også bruke
andre tilkoblinger.
•• Hvis du spiller av lyd fra TVen via SoundBar, må
du kontrollere at TVen er dempet.

Alternativ 3: Koble til lyd via analoge
lydkabler
Grunnleggende lydkvalitet
Ved hjelp av en analog kabel kobler du AUXkontaktene på SoundBar til lydkontaktene på
enheten.

VCR

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital
optisk kabel

No rs k

Beste lydkvaliteten
Med en optisk kabel kan du koble til OPTICALkontakten på SoundBar til OPTICAL OUTkontakten på enheten.
Den digitale optiske kontakten kan være merket
SPDIF, SPDIF OUT eller OPTICAL.

TV

NO
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Bruke SoundBar

Denne delen beskriver hvordan du bruker
SoundBar til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.
Før du begynner
• Foreta de nødvendige tilkoblingene som
står beskrevet i hurtigstartveiledningen og
brukerhåndboken.
• Bytt SoundBar til riktig kilde for andre enheter.

Spille av lyd fra TV eller andre
enheter

Endre diskant eller bass
Endre innstillingene på SoundBar for den høye
frekvensen (diskant) eller den lave frekvensen (bass)
slik at de passer til videoene eller musikken din.

Trykk på TREBLE +/- eller BASS +/- for å heve
eller senke diskanten eller bassen.
• Kildeindikatorer på frontpanelet blinker tre
ganger når diskanten eller bassen angis til
enten minimum eller maksimum.

Surroundlydmodus
Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.
Trykk på kildeknappene for å velge lydutgangen til
den tilkoblede enheten.

Justere volumet

Trykk på SURROUND gjentatte ganger for å slå
surroundmodus av eller på.

»» Når surroundmodus er på, lyser SURR på
frontpanelet.

Nattmodus
Hvis du vil heve eller senke volumet, trykker du på
VOL +/-.
• Kildeindikatorer på frontpanelet blinker tre
ganger når volumet angis til enten minimum
eller maksimum.
Hvis du vil dempe lyden, trykker du på MUTE.
• Gjeldende Kildeindikator på frontpanelet
blinker kontinuerlig.
Hvis du vil gjenopprette lyden, trykker du på
MUTE igjen, eller du trykker på VOL +/-.

Velge lyd
Denne delen beskriver hvordan du velger optimal
lyd for video eller musikk.
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Hvis du vil lytte med lavt volum, senker du
volumet til de høye lydene når du spiller av plater.
Nattmodus er kun tilgjengelig for Dolby-kodede
TV-programmer, DVD- og Blu-ray-plater.

Trykk på og hold nede SURROUND for å slå
nattmodus av eller på.

»» Når nattmodus er på, blinker AUXindikator på frontpanelet to ganger.

MP3-spiller
Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av
lydfilene eller musikk.
Dette trenger du
• en MP3-spiller
• En 3,5 mm stereolydkabel.

Spille av musikk

1
2
3

Koble MP3-spilleren til SoundBar som
beskrevet i hurtigstartveiledningen.
Trykk på MUSIC iLINK.
»» MUSIC iLINK-indikator på frontpanelet
lyser.

7

Veggmontering

Før du monterer SoundBar på veggen, må du lese
all sikkerhetsinformasjonen (se 'Sikkerhet' på side
3).
Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med
Philips' kundestøtte i landet ditt.
Lengde/diameter på skruene
Sørg for at du bruker skruer med passende lengde
og diameter til å montere SoundBar, avhengig av
hva slags vegg det er snakk om.

Trykk på knappene på MP3-spilleren for å
velge og spille av lydfiler eller musikk.

Bruke fabrikkinnstillinger
Du kan tilbakestille SoundBar til standard
fabrikkinnstillinger.
I løpet av tre sekunder trykker du på BASS+,VOLog TREBLE+.

3 - 3.5mm

> 25mm
Hvis du vil ha informasjon om hvordan
du veggmonterer SoundBar, kan du se
hurtigstartsveiledningen.

No rs k

»» Når prosessen for å gjenopprette
fabrikkinnstillinger er fullført, slås SoundBar
automatisk av og på igjen.

NO
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Produktspesifikasjoner

9

Feilsøking
Advarsel

Merknad
•• Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Forsterker
•

•
•
•

Total utgangseffekt:
• Europa/Asia-Stillehavet/Kina/Russland/
India: 60 W RMS (30 % THD)
• Latin-Amerika: 48 W RMS (10 % THD)
Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
Signal-til-støy-forhold: > 65 dB
(CCIR) / (A-belastet)
Inngangssensitivitet:
• AUX: 600 mV
• Music iLink: 250 mV

Lyd
•

Digital S/PDIF-lydinngang:
• Koaksial: IEC 60958-3
• Optisk: TOSLINK

Hovedenhet
••
••
••
••
••
••
••
••

Strømforsyning: 110–240 V~, 50–60 Hz
Effektforbruk: 20 W
Effektforbruk i standbymodus: ≤ 0,5 W
Høyttalerimpedans: 4 ohm for basshøyttaler,
4 ohm for diskanthøyttaler
Høyttalerdrivere: 25 x 120 mm (1 x 5")
basshøyttaler, 38 mm (1,5") diskanthøyttaler
Frekvensrespons: 150 Hz–20 kHz
Mål (B x H x D): 708 x 47 x 65 mm
Vekt: 1,03 kg

Subwoofer
•
•
•
•
•
•

Impedans: 8 ohm
Høyttalerdrivere: 130 mm (5,25") basshøyttaler
Frekvensrespons: 20 Hz–150 Hz
Mål (B x H x D): 165 x 240 x 295 mm
Vekt: 2,6 kg
Kabellengde: 3 m

Batterier til fjernkontroll
•

1 x CR2025

10
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•• Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekselet på
dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan
gjøre garantien ugyldig.
Hvis du får problemer med bruken av produktet,
bes du kontrollere følgende punkter før du ber om
service. Hvis du fremdeles har problemer, kan du få
hjelp ved å gå til www.philips.com/support.

Lyd
Ingen lyd fra SoundBar-høyttalerne.
• Koble lydkabelen fra SoundBar til TVen eller
andre enheter.
• På SoundBar-fjernkontrollen trykker du på
Kildeknapper for å velge riktig lydinngang.
• Kontroller at SoundBar ikke er dempet. Trykk
på VOL +/- for å gjenopprette lyden (se
'Justere volumet' på side 8).
Forvrengt lyd eller ekko.
• Hvis du spiller av lyd fra TVen via SoundBar,
må du kontrollere at TVen er dempet.
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