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1 Hjelp og støtte

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.

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 ___________________________

2 Merknad

Dette avsnittet inneholder juridiske merknader og 
merknader for varemerke.

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).

  
*Trådløs- og Ethernet LAN-funksjoner er kun tillatt 
for innendørs bruk.
Philips Consumer Lifestyle erklærer herved at 
dette produktet (CSS9216) er i samsvar med 
de grunnleggende kravene og øvrige relevante 
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Du finner en kopi av EF-samsvarserklæringen i 
PDF-versjonen av brukehåndboken på 
 www.philips.com/support.

Nettspenningssikring
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.
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Varemerker

  
Produsert med tillatelse under de følgende 
amerikanske Patentnr.: 5,956,674; 5,974,380; 
6,487,535 og andre amerikanske og globale 
patenter som er sendt og patentanmeldt. DTS, 
symbolet og DTS og symbolet sammen er 
registrerte varemerker, og DTS Digital Surround 
og DTS-logoene er varemerker for DTS, Inc. 
Produktene inkluderer programvare.  DTS, Inc. 
Med enerett.

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

 
Wi-Fi CERTIFIED-logoen er et sertifiseringsmerke 
for Wi-Fi Alliance.

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.

3 Viktig

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du 
bruker SoundHub. 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 SoundHub.
 • 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.
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 • 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.

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.

  
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.
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4 Din SoundHub

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

Hovedenhet

  
a Standbyindikator

b Displaypanel

Subwoofer

 
a LED-indikator

• Når SoundHub er i standby, lyser LED-
indikator rødt.

• Når SoundHub er på, lyser LED-
indikator hvitt.

• Når SoundHub er koblet til nettverket, 
blinker LED-indikator.

21

1

Fjernkontroll

 
a  (Standby-på) 

Slå SoundHub på eller sett det i 
standbymodus.

b AUX
Bytt lydkilden til AUX-tilkoblingen. 

c MUSIC iLINK
Bytt lydkilden til MUSIC iLINK-tilkoblingen.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

17

13
14
15
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d Navigeringsknapper (  /  /  /  )
Navigerer gjennom menyer.

e OK
Bekrefter en inntasting eller et valg.

f AUDIO SYNC
Endre lydforsinkelsen.

g NIGHT MODE
Slå nattmodus av eller på.

h  (Demp)
Slå av eller gjenopprett volumet.

i +/- (Volum)
Hever eller senker volumet.

j TREBLE +/-
Hever eller senker diskanten.

k BASS +/-
Hever eller senker bassen.

l SURR. SOUND
Bytte til auto-, stereo-, eller 360-surroundlyd.

m AUTO VOLUME
Slå automatisk volum av eller på.

n SOUND MODE
Velger en lydmodus.

o EXIT
Lukke en meny.

p SETUP
• Åpne oppsettmenyen.
• Trykk på og hold nede for å bytte til 

modus for Wi-Fi Protected Setup (WPS).

q COAXIAL/OPTICAL
Bytte lydkilden til den koaksiale eller optiske 
tilkoblingen. 

5 Koble til SoundHub

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

Merknad

 • 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.

Koble til høyttalerne
Høyttalerkablene er fargekodede for å gjøre 
tilkoblingen enkel. Du kobler en høyttaler 
til SoundHub ved å sørge for at fargen på 
høyttalerkabelen stemmer overens med fargen på 
kontakten.
 
Høyttalerplasseringen spiller en viktig rolle når du 
konfigurer en surroundlydeffekt. Du oppnår det 
beste resultatet hvis du plasserer høyttalerne og 
subwooferen som vist nedenfor.
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Merknad

 • Surroundlyd er avhengig av ulike faktorer 
som rommets fasong og størrelse, vegg- og 
taktypen, vinduer og reflekterende overflater og 
høyttalerakustikken.

Følg disse generelle retningslinjene, og konfigurer 
deretter subwooferen.
1 Sitteposisjon: 

Dette er midten av lytteområdet.
2 SPEAKER LEFT (venstre høyttaler) og 

SPEAKER RIGHT (høyre høyttaler) 
høyttalere: 
Plasser venstre og høyre høyttaler foran og 
i en bue med lik avstand til hovedenheten, 
slik at de to høyttalerne har den samme 
avstanden fra sitteposisjonen. For å få best 
mulig effekt bør du plassere høyttalerne mot 
sitteposisjonen og i ørehøyde (når du sitter). 

3 SUBWOOFER (subwoofer):
Plasser basshøyttaleren minst én meter til 
venstre eller høyre for TVen. La det være en 
avstand på ca. ti centimeter til veggen.

Oppsett
Konfigurer subwooferen via oppsettmenyen.
1 Trykk på SETUP gjentatte ganger for å velge 

SUBW VOL på displayet.
2 Trykk på OK.
3 Trykk på Navigeringsknapper (  /  ) for å 

endre volumet.
4 Trykk på OK for å bekrefte.
5 Trykk på EXIT for å lukke menyen.

Kontakter
Koble andre enheter til SoundHub.

Høyre side

 
a MUSIC iLINK

Lydinngang fra en MP3-spiller.

Kontakter på baksiden – hovedenhet

  
a SUBWOOFER

Koble til den medfølgende subwooferen.

b AUDIO IN-AUX 1/AUX 2
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. 

Kontakter på baksiden – subwoofer

  
a SPEAKERS-RIGHT/LEFT

Koble til de medfølgende høyttalerne.

b TO MAIN UNIT
Koble til hovedenheten.

c AC MAINS~
Kobles til strømforsyningen.

AUX 1SUBWOOFER

(DC IN)

AUX 2

AUDIO IN
R L R L

COAXIAL

DIGITAL IN

OPTICAL

1 2 3 4

AC MAINS~

TO MAIN UNIT

1

23

RIGHT LEFT

SPEAKERS
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Koble til lyd fra TV og andre 
enheter
Spill av lyd fra TVen eller andre enheter via 
SoundHub.
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.

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital 
optisk kabel
Beste lydkvaliteten
Med en optisk kabel kan du koble til OPTICAL-
kontakten på SoundHub til OPTICAL OUT-
kontakten på enheten.
Den digitale optiske kontakten kan være merket 
SPDIF, SPDIF OUT eller OPTICAL.

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

TV

  
Alternativ 3: Koble til lyd via analoge 
lydkabler
Grunnleggende lydkvalitet
Ved hjelp av en analog kabel kobler du AUX-
kontaktene på SoundHub til lydkontaktene på 
enheten.

 
Lytte til en tilkoblet enhet
Før du kan høre på en tilkoblet enhet, må du velge 
kilden til enheten.
1 Trykk på AUX, COAXIAL/OPTICAL eller 

MUSIC iLINK på fjernkontrollen for å bla 
gjennom og velge en lydkilde, som vist i 
følgende tabell.

Kildeknapp Displaytekst Lydkilde
AUX AUX1 eller 

AUX2
AUX-inngang

COAXIAL/OPTICAL COAX IN el-
ler OPTI IN

Koaksial eller 
optisk inngang

MUSIC iLINK I-LINK MP3-inngang

VCR
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Koble til et Wi-Fi-nettverk
Koble SoundHub, AirPlay-enheten og datamaskinen 
til det samme Wi-Fi-nettverket slik at du kan:
• streame musikk trådløst fra den AirPlay-

aktiverte enheten til SoundHub
• oppdatere SoundHub-programvaren via 

datamaskinen

Forsiktig

 • Før du prøver å koble SoundHub til et 
datanettverk, må du gjøre deg kjent med 
nettverksruteren, medieserverens programvare 
og nettverksreglene. Du kan om nødvendig 
lese dokumentasjonen som følger med 
nettverkskomponentene. Philips skal ikke holdes 
ansvarlig for tapte, skadede eller ødelagte data.

Dette trenger du
• en trådløs nettverksruter
• en AirPlay-aktivert enhet:

• iOS 4.3 og nyere på iPhone, iPod touch 
eller iPad

• iTunes 10.2 eller nyere på en Wi-Fi-
aktivert datamaskin

Før du begynner
• Kontroller at den trådløse ruteren er slått på 

og fungerer slik den skal.
• Kontroller hvilken type trådløs ruter du bruker. 

Enkelte operasjoner kan være forskjellige når 
forskjellige typer trådløs ruter brukes.

Koble SoundHub til et Wi-Fi-nettverk
Koble SoundHub til Wi-Fi-nettverket på en av 
følgende måter avhengig av hvilken type ruter du har. 
SoundHub kobler automatisk til det sist brukte Wi-Fi-
oppsettet hver gang det slås på.

Alternativ 1: Koble SoundHub til en WPS-
ruter
Wi-Fi Protected Setup (WPS) gjør det mulig å koble 
enheter til ruteren uten passord. Du aktiverer bare 
WPS-funksjonen på både ruteren og SoundHub, og 
så er de tilkoblet. De fleste WPS-rutere har WPS-
logoen: .
1 Trykk på og hold nede SETUP i fem sekunder 

for bytte til WPS-modusen.
 » PRESS WPS BUTTON ON ROUTER 

AND WAIT vises på displayet.
 » Subwooferen LED-indikator blinker 

kontinuerlig.

2 Innen nitti sekunder trykker du på WPS-
knappen på ruteren én gang.

3 Når koblingen til ruteren er opprettet, vises 
WPS SUCCESS på displayet.

4 Når SoundHub er koblet til Wi-Fi-nettverket, 
vises READY FOR AIRPLAY på displayet.
 » Subwooferen LED-indikator slutter å 

blinke og forblir hvit.

5 Hvis tilkoblingen mislykkes, eller du ikke kan 
trykke på WPS-knappen på ruteren innen 
nitti sekunder, vises WPS FAILED på displayet. 
Gjenta trinn 1 til 4 på nytt.

Merknad

 • For å aktivere AirPlay må du sørge for at AirPlay-
enheten er koblet til samme nettverk som 
SoundHub.

Alternativ 2: Koble SoundHub til en ruter 
som ikke er en WPS-ruter
Koble SoundHub til en ruter som ikke er en WPS-
ruter, gjennom en AirPlay-aktivert enhet.
1 Trykk på SETUP gjentatte ganger for å velge 

WIFI på displayet.
2 Trykk på OK.
3 Trykk på Navigeringsknapper (  /  ) for å 

velge BROWSER SETUP, og trykk deretter på OK.
 » Først vises PLEASE WAIT på displayet, 

og subwooferens LED-indikator blinker 
kontinuerlig.

 » Deretter oppretter SoundHub et 
virtuelt nettverk, og SELECT PHILIPS 
AIRPLAY NETWORK AND BROWSE 
192.168.1.12 vises på displayet. Når du 
kobler den AirPlay-aktiverte enheten 
til dette nettverket, kan du få tilgang 
til websiden for konfigurasjon av 
SoundHub.

4 På iPod Touch, iPhone eller iPad velger du 
Settings > Wi-Fi.
• På den Wi-Fi-aktiverte datamaskinen 

velger du listen over tilgjengelige trådløse 
nettverk.
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5 Velg Philips SoundHub AirPlay (Philips 

SoundHub AirPlay) fra listen over tilgjengelige 
trådløse nettverk.

  
6 På iPod Touch, iPhone eller iPad åpner 

du Safari (Safari) for å få tilgang til 
konfigurasjonssiden. Angi IP-adressen 
192.168.1.12 i adressefeltet.

PHILIPS SoundHub AirPlay

PHILIPS SoundHub AirPlay

• På datamaskinen åpner du nettleseren og 
angir 192.168.1.12 i adressefeltet.

 » SoundHub-websiden vises. På denne 
siden kan du konfigurere SoundHub 
ved å koble den til hjemmenettverket.

  
7 Fra Philips SoundHub-websiden velger 

du kategorien Network	Configuration 
(nettverkskonfigurasjon). 

  
192.168.1.12

Network Configuration
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8 Velg ruterens SSID fra rullegardinlisten for 
Service Set ID (SSID) (Service Set ID).

  
9 Angi nettverksnøkkelen ved behov.

• For enkelte rutere kan det også være 
at du må merke av for DHCP under 
Advance Setting (avansert innstilling).

  
10 Klikk på Apply (bruk) nederst på siden for å 

bruke innstillingene.
 » Det vises en meny for bekreftelse av 

innstillingene.

  
11 Klikk på OK på hurtigmenyen for å bekrefte 

innstillingene.

  
192.168.1.121111111192.11111111111111111116666666666666666666666666666666666666666666666666666668888888888888888888888888888888888888888888.......1.12

192.168.1.12
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 » CONNECTING vises på displayet. 
Tilkoblingen til nettverket Philips 
SoundHub AirPlay brytes fordi 
SoundHub kobler til det valgte 
nettverket.

 » Når SoundHub er koblet til Wi-
Fi-nettverket, vises READY FOR 
AIRPLAY på displayet. Subwooferens 
LED-indikator slutter å blinke og 
forblir hvit.

 » Hvis tilkoblingen mislykkes, vises NO 
CONNECTION på displayet. Gjenta 
trinn 1 til 11 på nytt.

Merknad

 • For å aktivere AirPlay må du sørge for at AirPlay-
enheten er koblet til samme nettverk som 
SoundHub.

Koble en AirPlay-enhet til det samme Wi-
Fi-nettverket
Koble AirPlay-enheten til det samme nettverket 
som SoundHub. 
1 På iPod Touch, iPhone eller iPad. velg 

Settings > Wi-Fi.
• På datamaskinen velger du listen over 

tilgjengelige trådløse nettverk.

  

2 Velg ruterens SSID fra listen over tilgjengelige 
trådløse nettverk. 
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6 Bruke SoundHub

Denne delen beskriver hvordan du bruker 
SoundHub til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.
Før du begynner
• Foreta de nødvendige tilkoblingene som 

står beskrevet i hurtigstartveiledningen og 
brukerhåndboken.

• Bytt SoundHub til riktig kilde for andre 
enheter.

Velge lyd
Denne delen beskriver hvordan du velger optimal 
lyd for video eller musikk.

Lydmodus
Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til 
videoen eller musikken.
1 Trykk på SOUND MODE gjentatte ganger 

for å velge en lydinnstilling innen tre sekunder 
på displayet:
• AUTO: Velger automatisk MOVIE eller 

MUSIC basert på lydstreamingen.
• MOVIE: Gled deg over en kinoaktig 

lydopplevelse, spesielt forbedret for 
filmer.

• MUSIC: Gjenskap det opprinnelige 
innspillingsmiljøet for musikken, i et studio 
eller på en konsert.

• NEWS: Hør hvert eneste ord med 
optimalisert tale og tydelige vokaler.

• GAMING: Gled deg over spennende 
arkadelyder, perfekt for actionfylte 
videospill eller høylydte fester.

• ORIGINAL: Opplev den opprinnelige 
lyden til filmer og musikk, uten ekstra 
lydeffekter.

Automatisk volum
Slå på automatisk volum for å holde volumet 
konstant når du bytter til en annen kilde. 
1 Trykk på AUTO VOLUME gjentatte ganger 

for å velge en innstilling innen tre sekunder 
på displayet:
• ON: Slår på automatisk volum.
• OFF: Slår av automatisk volum.

Nattmodus
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 
DVD- og Blu-ray-plater. 
1 Trykk på NIGHT MODE gjentatte ganger for 

å velge en innstilling innen tre sekunder på 
displayet: 
• ON: Slår på nattmodus.
• OFF: Slår av nattmodus.

Merknad

 • Hvis automatisk volum settes til ON, kan du ikke 
aktivere nattmodus.

Synkronisere bilde og lyd
Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du 
lyden slik at den stemmer overens med bildet.
1 Trykk på AUDIO SYNC.
2 I løpet av to sekunder trykker du på 

Navigeringsknapper (  /  ) for å endre 
forsinkelsen som vises på displayet.

3 Trykk på AUDIO SYNC en gang til for å 
avslutte.

Surroundlydmodus
Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.
1 Trykk på SURR. SOUND gjentatte ganger for 

å velge en innstilling innen tre sekunder på 
displayet:
• AUTO: Surroundlyd basert på lydsporet.
• STEREO: Tokanals stereolyd. Ideell for å 

høre på musikk.
• 360SOUND: Surroundlyd for en best 

mulig kinolignende opplevelse.

Merknad

 • Hvis du spiller av en kilde med DTS, vises DTS 
på displayet i to sekunder.

 • Hvis du spiller av en kilde med Dolby, vises 
DOLBY D på displayet i to sekunder.
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Equaliser
Endre innstillingene for høy frekvens (diskant) og 
lav frekvens (bass) for SoundHub.
1 Trykk på TREBLE +/- eller BASS +/- innen 

tre sekunder for å endre frekvensen som 
vises på displayet.

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 Koble MP3-spilleren til SoundHub som 
beskrevet i hurtigstartveiledningen. 

2 Trykk på MUSIC iLINK.
 » I-LINK vises på displayet.

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

Spill av lyd fra en AirPlay-enhet
SoundHub har en integrert AirPlay-mottaker som 
gjør at du kan streame musikk trådløst fra den 
AirPlay-aktiverte enheten.
Før du begynner
• Koble AirPlay-enheten til det samme Wi-Fi-

nettverket som SoundHub (se 'Koble til et 
Wi-Fi-nettverk' på side 9).

 
1 På iPod Touch, iPhone eller en iPad åpner du 

iPod (iPod).
• På en datamaskin åpner du iTunes 10.2 

og nyere.
2 Trykk eller klikk på AirPlay-ikonet.

  
3 Velg PHILIPS SoundHub (Philips SoundHub) 

fra listen.

  
4 Velg og spill av lydfil fra AirPlay-enheten.
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5 Du kontrollerer avspillingen fra AirPlay-

enheten ved å bruke avspillingsknappene på 
AirPlay-enheten.

7 Endre innstillinger

Denne delen beskriver hvordan du endrer 
innstillingene for SoundHub. 

Forsiktig

 • Innstillingene er allerede konfigurert for optimal 
ytelse. Med mindre du har en grunn til å 
endre en innstilling, anbefaler vi at du beholder 
standardinnstillingen.

Alternativer og innstillinger for 
oppsettsmenyen

Alternativ for 
oppsettsmenyen

Innstilling for alternativet

SUBW VOL +5, +4, +3, ..., 0, ..., -3, -4, -5
DISPLAY BRIGHT

DIM 1
DIM 2

SLEEP OFF, 15 MIN, 30 MIN, 45 
MIN, 60 MIN

WIFI WPS
BROWSER SETUP

IP ADDR
VERSION
RESET DEFAULT 
SETTINGS

1 Trykk på SETUP gjentatte ganger for å bla 
gjennom alternativene på displayet.

2 Velg et alternativ, og trykk deretter på OK.
3 Trykk på Navigeringsknapper (  /  ) for 

å velge en innstilling for alternativet, og trykk 
deretter på OK.
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Merknad

 • Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av ti 
sekunder, avsluttes oppsettmenyen.

 • Hvis du vil lukke menyen, trykker du på EXIT.
 • WIFI, IP ADDR og RESET DEFAULT 
SETTINGS er tilgjengelige ca. førti sekunder 
etter at SoundHub er slått på.

Displaypanel
Endre lysstyrken for displayet til SoundHub.
1 Trykk på SETUP gjentatte ganger for å velge 

DISPLAY på displayet.
2 Trykk på OK.
3 Trykk på Navigeringsknapper (  /  ) for å 

velge BRIGHT, DIM 1 eller DIM 2, og trykk 
deretter på OK.

Sleep timer
Angir timere for å bytte SoundHub til 
standbymodus etter en angitt tid.
1 Trykk på SETUP gjentatte ganger for å velge 

SLEEP på displayet.
2 Trykk på OK.
3 Trykk på Navigeringsknapper (  /  ) for å 

velge dvaletid på displayet. 
 » Sleep Timer-funksjonen kan settes til 

opptil 60 minutter. Hvis Sleep Timer er 
satt til OFF, slås den av.

Merknad

 • Hvis du bytter SoundHub til standby, blir 
dvaletiden som du har angitt, avbrutt.

IP-adresse
Kontroller IP-adressen hvis SoundHub er koblet til 
nettverket.
1 Trykk på SETUP gjentatte ganger for å velge 

IP ADDR på displayet.
2 Trykk på OK.

 » Den gjeldende IP-adressen vises.

Merknad

 • Hvis nettverkstilkoblingen mislykkes eller ennå 
ikke er tilkoblet, vises NO CONNECTION når 
IP ADDR velges.

Bruke fabrikkinnstillinger
Du kan tilbakestille SoundHub til standard 
fabrikkinnstillinger.
1 Trykk på SETUP gjentatte ganger for å velge 

RESET DEFAULT SETTINGS på displayet.
2 Trykk på OK.

 » TO RESET PRESS OK vises på displayet.

3 Trykk på OK på nytt.
 » Når standardinnstillingene gjenopprettes, 

vises RESET OK på displayet, og 
SoundHub slås automatisk av og starter 
på nytt.
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8 Oppdatere 
programvaren

Hvis du fortsatt vil motta de beste funksjonene og 
den beste støtten for SoundHub, må du oppdatere 
programvaren jevnlig. Du kan sammenligne den 
gjeldende programvareversjonen med den nyeste 
på www.philips.com/support.

Kontrollere programvareversjon

1 Trykk på SETUP gjentatte ganger for å velge 
VERSION på displayet.

2 Trykk på OK.
 » Programvareversjonen vises.

Oppdatere programvare via 
datamaskinen
Logg på SoundHub-websiden for å foreta 
programvareoppdateringen.
1 Kontroller at SoundHub og datamaskinen 

er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket (se 
'Koble til et Wi-Fi-nettverk' på side 9).

2 Åpne en nettleser på datamaskinen.
3 Kontroller og angi IP-adressen for å få tilgang til 

konfigurasjonssiden (se 'IP-adresse' på side 16). 
4 Velg kategorien for fastvareoppdatering.

 » Gjeldende fastvareversjon vises. 

5 Hvis en nyere versjon er tilgjengelig, laster 
du den ned fra www.philips.com/support og 
klikker deretter på OK.
 » En ny side vises. SoundHub forbereder seg 

på fastvareoppdateringen.

6 Klikk på Select	file (Velg fil), og gå til fastvaren 
du lastet ned fra www.philips.com/support.

7 Klikk på OK for å starte 
programvareoppdateringen. Vent til 
oppgraderingen er fullført.
 » En ny side vises når oppgraderingen er 

fullført. SoundHub laster den nye fastvaren, 
kobler til hjemmenettverket på nytt og 
aktiverer AirPlay.

9 Produktspesifikasjoner

Merknad

 • Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Forsterker
• Total utgangseffekt: 

• Europa og Asia: 400 W RMS (30 % THD)
• Latin-Amerika: 320 W RMS (10 % THD) 

• Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
• Signal-til-støy-forhold: > 65 dB 

(CCIR) / (A-belastet)
• Inngangssensitivitet:

• AUX1, AUX2: 450 mV
• Music iLink: 170 mV

Lyd
• Digital S/PDIF-lydinngang:

• Koaksial: IEC 60958-3
• Optisk: TOSLINK

Hovedenhet
 • Mål (B x H x D): 150 x 41 x 126 mm
 • Vekt: 0,4 kg

Subwoofer
• Utgangseffekt: 100 W RMS (30 % THD)
• Strømforsyning: 220–240 V~, 50 Hz
• Strømforbruk: 55 W
• Effektforbruk i standbymodus: ≤ 0,5 W 
• Impedans: 4 ohm
• Høyttalerdrivere: 165 mm (6,5") basshøyttaler
• Frekvensrespons: 20 Hz–150 Hz
• Mål (B x H x D): 196 x 397 x 357 mm
• Vekt: 7,6 kg
• Kabellengde: 3 m

Høyttalere
• Utgangseffekt: 2 x 150 W RMS (30 % THD)
• Høyttalerimpedans: 6 ohm
• Drivere per høyttaler : 2 x 64 mm (2,5") 

heldekkende basshøyttaler + 1 x 64 mm 
(2,5") basshøyttaler + 1 x 25,4 mm (1") 
diskanthøyttaler

• Frekvensrespons: 150 Hz–20 kHz
• Mål (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
• Vekt: 1,4 kg/hver
• Kabellengde: 5 m

Batterier til fjernkontroll
• 2 x AAA-R03-1,5 V 
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10 Feilsøking
Advarsel

 • 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 deler før du ber om service. 
Hvis problemet vedvarer, registrerer du produktet for 
å få støtte på www.philips.com/welcome. 

Lyd
Ingen lyd fra SoundHub.
• Kontroller at SoundHub ikke er dempet. Trykk 

på  for å velge MUTE OFF på displayet.
• Koble lydkabelen fra SoundHub til TVen eller 

andre enheter. 
• Tilbakestill SoundHub til fabrikkinnstillingene, 

slå det av, og slå det deretter på igjen.
• På fjernkontrollen trykker du på AUX, 

COAXIAL/OPTICAL eller MUSIC iLINK 
gjentatte ganger for å velge riktig lydinngang 
på displayet (se 'Lytte til en tilkoblet enhet' på 
side 8).

Forvrengt lyd eller ekko.
• Hvis du spiller av lyd fra TVen via SoundHub, 

må du kontrollere at TVen er dempet.
Lyd og bilde er ikke synkronisert.
• 1) Trykk på AUDIO SYNC. 2) I løpet av to 

sekunder trykker du på Navigeringsknapper ( 
 /  ) for å endre forsinkelsen som vises på 

displayet. 3) Trykk på AUDIO SYNC en gang 
til for å avslutte.

Spille av
AirPlay-ikonet vises ikke i iTunes.
• Kontroller at AirPlay-enheten er koblet til det 

samme nettverket som SoundHub.
• Kontroller at nettverkstilkoblingen er opprettet.
• Start iPod (iPod)-programmet på AirPlay-

enheten. 
Bryt opp AirPlay-musikkstreaming ofte.
• Kontroller at alternativet for automatisk kanalsøk 

er aktivert (hvis tilgjengelig på Wi-Fi-ruteren).
• Kontroller at alternativet Wireless Intelligent 

Stream Handling (WISH) er aktivert (hvis 
tilgjengelig på Wi-Fi-ruteren).

• Kontroller at alternativet Quality of Service 
(QoS) er aktivert (hvis tilgjengelig på Wi-Fi-
ruteren).

• Slå av andre hjemmerutere.

Nettverk
Trådløst nettverk fungerer ikke slik det skal eller 
ble ikke funnet.
• Kontroller at Wi-Fi-ruteren er Wi-Fi-

sertifisert. SoundHub er kun kompatibel med 
Wi-Fi-sertifiserte rutere.

• SoundHub støtter ikke WPS-Pin-rutere.
• SoundHub støtter ikke alle WPS-PBC-rutere. 

Hvis hjemmeruterne dine er WPS-PBC-
rutere, må du tilbakestille alle innstillingene på 
ruteren.

• Kontroller at ruterens SSID-navn består av 
normale tegn eller tall, og at det ikke er satt 
inn mellomrom eller spesialtegn, for eksempel 
%/#/*.

• Kontroller at SSID-kringkasting på Wi-Fi-
ruteren er aktivert.

• Kontroller at det trådløse nettverket ikke 
forstyrres av mikrobølgeovner, DECT-
telefoner eller andre Wi-Fi-enheter i 
nabolaget. 

• Kontroller at det ikke er noen overlapping 
mellom det trådløse nettverket ditt og andre 
nettverk i nærheten. 

Siden	for	Wi-Fi-konfigurering	ble	ikke	funnet.
• Kontroller at du har angitt riktig IP-adresse (se 

'IP-adresse' på side 16).
RESTARTING vises på displayet.
• SoundHub starter på nytt automatisk grunnet 

et kritisk fastvareproblem. 
GETTING IP ADDRESS vises på displayet.
• SoundHub har hentet IP-adresse fra DHCP-

serveren. 
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Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
esky  6783

Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985

  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085

中文

Language Code
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