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Læs og forstå alle instruktioner, inden du tager
produktet i brug. Hvis skader skyldes manglende
overholdelse af instruktionerne, dækker garantien
ikke.

Hjælp og support
Hvis du ønsker omfattende onlinesupport, skal
du gå til www.philips.com/welcome for at:
• downloade brugervejledningen og lynguiden
• se videoøvelser (kun tilgængelig for udvalgte
modeller)
• finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
• sende et spørgsmål til os via e-mail
• chatte med vores supportrepræsentant.
Følg instruktionerne på webstedet for at vælge
dit sprog, og indtast derefter dit produkts
modelnummer.
Du kan også kontakte kundeservice i dit land.
Før du kontakter os, skal du notere produktets
modelnummer og serienummer. Du kan finde
disse oplysninger på bagsiden eller bunden af
produktet.

Sikkerhed
Risiko for elektrisk stød eller brand!
• Sørg for, at alle enheders forbindelser til
strøm er afbrudt, inden du opretter eller
ændrer nogen forbindelser.
• Udsæt aldrig produktet og tilbehøret for
regn eller vand. Placer aldrig beholdere
med væske, såsom vaser, i nærheden af
produktet. Hvis der spildes væsker på eller
ind i produktet, skal du straks frakoble det
fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for
at få produktet kontrolleret før brug.
• Anbring aldrig produktet og tilbehøret
i nærheden af åben ild eller andre
varmekilder, inklusive direkte sollys.

•
•
•
•
•

Skub aldrig genstande ind i
ventilationsåbningerne eller andre åbninger
på produktet.
Hvis MAINS-stikket eller en apparatkobling
bruges som frakoblingsenhed, skal
frakoblingsanordningen være let tilgængelig.
Batteri (batteripakke eller installerede
batterier) må ikke udsættes for overdreven
varme såsom direkte sol, ild eller lignende.
Frakobl produktet fra stikkontakten i tilfælde
af tordenvejr.
Træk altid i stikket og aldrig i ledningen, når
du afbryder strømforbindelsen.

Risiko for kortslutning eller brand!
• I forhold til identifikations- og
forsyningsvurderinger henvises der
til typeskiltet bag på eller i bunden af
produktet.
• Inden du slutter produktet til stikkontakten,
skal du sikre dig, at strømspændingen svarer
til den værdi, der er trykt på bagsiden eller
bunden af produktet. Slut aldrig produktet
til stikkontakten, hvis spændingen er
anderledes.
Risiko for personskade eller skade på
produktet!
• Ved vægmontering skal produktet
fastgøres korrekt til væggen i henhold
til installationsvejledningen. Brug kun
det medfølgende vægbeslag (hvis det
er tilgængeligt). Forkert vægmontering
kan resultere i ulykke, personskade eller
materielle skader. Hvis du har spørgsmål,
bedes du kontakte kundeservice i dit land
• Placer aldrig produktet eller genstande på
netledninger eller på andet elektrisk udstyr.
• Hvis produktet transporteres ved
temperaturer på under 5 ° C, skal du
pakke produktet ud og vente, indtil dets
temperatur stemmer overens med
stuetemperaturen, før du tilslutter det til
stikkontakten.
• Dele af dette produkt kan være lavet af
glas. Håndter dem forsigtigt for at undgå
personskade eller materielle skader.
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1 Vigtigt

Risiko for overophedning!
• Installer aldrig dette produkt i et indesluttet
rum eller et sted med trang plads. Efterlad
altid et mellemrum på mindst 10 cm
omkring produktet for ventilation. Sørg
for, at gardiner eller andre genstande ikke
dækker ventilationsåbningerne på produktet.
Risiko for forurening!
• Bland ikke batterier (gamle og nye eller
kulstof og alkalisk m.v.).
• FORSIGTIG: Eksplosionsfare, hvis batterierne
udskiftes forkert. Udskiftning må kun ske
med batteri af samme fabrikat og type.
• Fjern batterier, hvis de er opbrugt, eller hvis
fjernbetjeningen ikke skal bruges i lang tid.
• Batterier indeholder kemiske stoffer, der skal
bortskaffes korrekt
Risiko for indtagelse af batterier!
• Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde
et mønt- eller knapcellebatteri, der kan
sluges. Opbevar altid batteriet uden for
børns rækkevidde! Hvis batteriet sluges,
kan det forårsage alvorlige eller dødelige
personskader. Der kan opstå alvorlige indre
forbrændinger inden for to timer efter
indtagelse.
• Hvis du tror, at et batteri kan være blevet
indtaget eller placeret i en del af kroppen,
skal du straks søge lægehjælp.
• Når du udskifter batterier, skal du altid holde
alle nye og brugte batterier uden for børns
rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er
helt lukket, når du har udskiftet batteriet.
• Hvis batterirummet ikke kan lukkes helt, skal
du stoppe brugen af produktet. Opbevar
uden for børns rækkevidde, og kontakt
producenten

Produktpleje
Brug kun en mikrofiberklud til at rengøre
produktet.

Miljøpleje
Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri

Dit produkt er designet og fremstillet med
materialer og komponenter i høj kvalitet, som
kan genbruges og genanvendes.

Dette symbol på et produkt betyder, at produktet
er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/
EU.

Dette symbol betyder, at produktet indeholder
batterier, der er dækket under det europæiske
direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes
sammen med normalt husholdningsaffald.
Undersøg dit lokale sorteringssystem for
elektriske og elektroniske produkter samt
batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig
produktet og batterier sammen med normalt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af
gamle produkter og batterier hjælper med at
forebygge negative konsekvenser for miljøet og
den menneskelige sundhed.
Fjernelse af engangsbatterier
Se afsnittet om installation af batterier for at
fjerne engangsbatterier.

Dette er et KLASSE II-apparat med
dobbeltisolering og jordforbindelse medfølger
ikke.
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FCC-OPLYSNINGER
Advarsel:
• Dette udstyr skal installeres og betjenes
med mindst 20 cm mellem den strålende
enhed og din krop.
• Ændringer eller modifikationer, der ikke
direkte er godkendt af den ansvarlige part
for overensstemmelse kan ugyldiggøre
brugerens tilladelse til at håndtere dette
udstyr.
BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og
er blevet fundet overensstemmende med
grænseværdierne for digitale produkter i klasse
B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse
grænseværdier er designet til at give passende
beskyttelse mod skadelig interferens i en
beboelsesinstallation. Dette udstyr generer,
bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og,
ved forkert installation og anvendelse i forhold
til instruktionerne, kan det forårsage skadelig
interferens for radiokommunikationsudstyr. Der
er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil
finde sted i en bestemt installation. Hvis dette
udstyr skulle skabe skadelig interferens for radioeller tv-modtagelse, som kan fastlægges ved at
slukke og tænde udstyret, bør brugeren forsøge
at rette interferensen ved hjælp af en eller flere
af følgende metoder:
• Ret eller flyt den modtagende antenne.
• Forøg adskillelsen mellem udstyret og
modtageren.
• Slut udstyret til en stikkontakt på
et andet kredsløb end det, som
modtageren er tilsluttet.
• Kontakt forhandleren eller en erfaren
radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/
modtagere, der er i overensstemmelse med
Innovation, Science and Economic Development
Canadas licensfritagne RSS(er). Drift afhænger af
følgende to betingelser:
1. Denne enhed må ikke forårsage interferens.
2. Denne enhed skal acceptere enhver
modtaget interferens, herunder interferens,
der kan skabe uønsket drift af enheden.

Overensstemmelse
Dette produkt overholder Det Europæiske
Fællesskabs krav for radiointerferens.
Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding
Limited, at dette udstyr er i overensstemmelse
med de grundlæggende krav og øvrige relevante
bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.
Du kan finde overensstemmelseserklæringen på
www.p4c.philips.com.
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Bemærk FCC- og IC-erklæring
for brugere (kun for USA og
Canada)

2 Din soundbar
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Med henblik på at kunne bruge den support, som
Philips tilbyder, bør du registrere din soundbar på
www.philips.com/welcome.

Trådløs subwoofer
Dette afsnit indeholder en oversigt over den
trådløse subwoofer.

Hovedenhed
Dette afsnit indeholder en oversigt over
hovedenheden.



 

 AC-stik

Tilslut til strømforsyningen.

 PAIR-knap (parring)

Tryk for at skifte til parringstilstand for
subwooferen.

 









 Subwooferindikator
•



Fjernbetjeningens sensor

•

 Standbyindikator

Lyser, når soundbaren er i standby.
•

 Soundbarens LED-indikator
•
•
•
•

Aux/USB: Lyser, når soundbaren er i
Aux-tilstand. Blinker, hvis soundbaren er
i USB-tilstand.
BT: Lyser, når soundbaren er i
Bluetooth-tilstand.
Optisk: Lyser, når soundbaren er i optisk
tilstand.
HDMI (ARC): Lyser, når soundbaren er
i HDMI ARC-tilstand.

•

Fjernbetjening
Dette afsnit indeholder en oversigt over
fjernbetjeningen.



(Standby-Tændt)
Tænd for soundbaren, eller indstil den til
standby.

Skru op eller ned for lydstyrken.



(Lydløs)
Sæt på lydløs eller gendan lydstyrken.

(Standby-Tændt)
Tænd for soundbaren, eller indstil den til
standby.



(Forrige/næste)
/
Spring til forrige eller næste spor i USB/BTtilstand.

 Kilde

Vælg en indgangskilde til soundbaren.

 Vol+/Vol- (lydstyrke)
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Når strømmen er tændt, lyser
indikatoren.
Under trådløs parring mellem
subwooferen og hovedenheden blinker
indikatoren hurtigt orange
Når parringen lykkes, lyser indikatoren
orange.
Hvis parringen mislykkedes, blinker
indikatoren langsomt orange.

(Afspil/pause)
Start, sæt på pause eller genoptag afspilning.

 Vol+/Vol- (lydstyrke)

Tilslutninger
Danish



Dette afsnit indeholder en oversigt over de
tilgængelige stik på din soundbar.

Skru op eller ned for lydstyrken.

 Kildeknapper

AUX: Skift din lydkilde til MP3-forbindelsen
(3,5 mm stik).
BT/PARRING: Skift til Bluetooth-tilstand.
Tryk på og hold nede for at aktivere
parringsfunktionen i Bluetooth-tilstand
eller frakoble den eksisterende parrede
Bluetooth-enhed.



 





OPTISK: Skift din lydkilde til den optiske
forbindelse.
HDMI ARC: Skift din kilde til HDMI ARCforbindelse.



USB: Skift til USB-tilstand.

 AC

 EQ

Tilslut til strømforsyningen.

Vælg equalizereffekt (EQ).

 AUX

Lydindgang fra for eksempel en MP3afspiller (3,5 mm-stik).













•
•

USB
Lydindgang fra en USB-lagerenhed.
Opgrader softwaren til dette produkt.

 HDMI (ARC)

Tilslut til HDMI-indgangen på tv'et.

 OPTISK

Forbind til en optisk lydudgang på tv'et eller
en digital enhed.

 Skruer til vægbeslag
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Forberedelse af fjernbetjening
•
•

•

Den medfølgende fjernbetjening gør det
muligt at styre enheden på afstand.
Selv hvis fjernbetjeningen bruges inden for
den effektive rækkevisse på 6 m, kan det
være umuligt at bruge fjernbetjeningen, hvis
der er forhindringer mellem enheden og
fjernbetjeningen.
Hvis fjernbetjeningen bruges i nærheden af
andre produkter, som genererer infrarøde
stråler, eller hvis andre fjernbetjeninger
bruger infrarøde stråler i nærheden af
enheden, kan den muligvis ikke fungere
korrekt. Omvendt fungerer de andre
produkter muligvis ikke korrekt.

Ibrugtagning:
Enheden har et
forudinstalleret litium
CR2025-batteri.
Fjern forseglingen
for at aktivere
fjernbetjeningens batteri.

Forholdsregler vedrørende batterier
•

•
•
•
•
•

•

Når fjernbetjeningen ikke er blevet
brugt i lang tid (mere end en måned), så
fjern batteriet fra fjernbetjeningen for at
forebygge læk.
Hvis batteriet lækker, skal du tørre materialet
væk i batterirummet. Udskift batterierne
med nye batterier.
Anvend ikke andre batterier, end dem, der
er angivet.
Batterier må ikke opvarmes eller skilles ad.
Smid aldrig batterier i ild eller vand
Batterier må ikke transporteres eller
opbevares sammen med andre metalobjekter.
Dette kan medføre, at batterierne kortslutter,
lækker eller eksploderer.
Genoplad aldrig et batteri, medmindre det
er bekræftet, at batteriet er genopladeligt.

Placering
Placer subwooferen mindst 1 meter fra
soundbaren og 10 cm fra væggen.
Placer soundbaren som vist nedenfor.

Udskiftning af fjernbetjeningens batteri
•

Fjernbetjeningen kræver et CR2025, 3 V
litiumbatteri

1

Skub forseglingen på siden af batterirummet
mod rummet.

2

Skub derefter batterirummet ud af
fjernbetjeningen.

3

Fjern det brugte batteri. Anbring et ny
CR2025-batteri i batterirummet, således
at polerne vender korrekt og (+/-) som
angivet.

4

Skub batterirummet tilbage på plads i
fjernbetjeningen.
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10 cm/4"

1 m/
3 fod

Dette afsnit forklarer, hvordan du tilslutter
din soundbar til et tv og andre enheder og
derefter konfigurerer den. Se lynguiden for at få
oplysninger om de grundlæggende forbindelser
på din soundbar og tilbehør.
Bemærk
• I forhold til identifikations- og forsyningsvurderinger
henvises der til typeskiltet på bagsiden eller i
bunden af produktet.
• Sørg for, at alle enheders forbindelser til strøm
er afbrudt, inden du opretter eller ændrer nogen
forbindelser.

Bemærk
• D
 it tv skal understøtte HDMI-CEC og ARCfunktionen. HDMI-CEC og ARC skal være slået til.
• Metoden til indstilling af HDMI-CEC og ARC kan
være forskellig alt afhængigt af dit tv. Se venligst dit
tv's betjeningsvejledning for flere oplysninger om
ARC-funktion.
• Kun kompatible HDMI 1.4-kabler kan understøtte
ARC-funktionen.

Danish

3 Tilslutning

Tilslutning til optiske stik
OPTISK

Tilslutning til HDMI (ARC)-stik
OPTISK UD

Din soundbar understøtter HDMI med ARC
(Audio Return Channel). Hvis dit tv understøtter
HDMI ARC, kan du lytte til lyd fra dit tv gennem
din soundbar ved at bruge et enkelt HDMI-kabel.

1

Slut forbindelsen OPTISK på din soundbar
til forbindelsen OPTISK UD på dit tv med
det medfølgende optiske kabel.
• Den digitale optiske forbindelse kan være
mærket med SPDIF eller SPDIF UD.

HDMI (ARC)

Tilslutning til AUX-stik
•
HDMI (ARC)

1

2

Slut HDMI UD (ARC) til tv-stikket på din
soundbar til HDMI ARC-stikket på dit tv
ved brug af et HDMI-højhastighedskabel.
• HDMI ARC-stikket på tv'et kan
være betegnet anderledes. Se
tv'ets betjeningsvejledning for flere
oplysninger.
Tænd for HDMI-CEC-funktionen på tv'et.
Se tv'ets betjeningsvejledning for flere
oplysninger.

Brug et 3,5 til 3,5 mm lydkabel (medfølger)
til at tilslutte tv'ets hovedtelefonstik til AUXstikket på enheden.

AUX

Hovedtelefon
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•

Tryk ikke på Pair på enden af subwooferen
bortset fra manuel parring.

AUX

L
R
AUDIO OUT

•

Brug et RCA til 3,5 mm lydkabel (medfølger
ikke) til at tilslutte tv'ets lydudgangsstik til
AUX-stikket på enheden.

Tilslut til strøm
•
•

•
•

Kontroller, at alle andre forbindelser er
udført, inden strømkablet tilsluttes.
Risiko for produktskade! Sørg for, at
strømforsyningens spænding svarer til
spændingen, der er trykt på bagsiden eller
undersiden af enheden.
Forbind hovedkablet med AC~-stikket på
enheden, og derefter med stikkontakten
Forbind hovedkablet med AC~-stikket på
subwooferen, og derefter med stikkontakten.

Manuel parring

Hvis du ikke kan høre lyd fra den trådløse
subwoofer, skal du parre subwooferen manuelt.

1
2

3

Parring med subwoofer
Automatisk parring

Slut soundbaren og subwooferen til
stikkontakterne, og tryk derefter på enheden
eller på fjernbetjeningen for at skifte til ONtilstand (tændt).
Subwooferen og soundbaren vil automatisk
parres.
• Når subwooferen parrer med soundbaren,
vil indikatoren Pair på subwooferen blinke
hurtigt.
• Når subwooferen er parret med
soundbaren, vil indikatoren Pair på
subwooferen lyse konstant.
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4

Træk stikket i stikkontakten ud fra begge
enheder, og kobl dem til igen efter 3 minutter.
Tryk på og hold PAIR(Parring)-knappen på
subwooferen nede i nogle sekunder.
	Pair-indikatoren på subwooferen blinker
hurtigt.
Tryk derefter på knappen på enheden,
eller brug fjernbetjeningen til at tænde
enheden.
	Pair-indikatoren på subwooferen vil lyse
konstant, når parringen er udført.
Hvis Pair-indikatoren fortsætter med at
blinke, så gentag trin 1-3.

Tip
• S ubwooferen bør være indenfor 6 m fra soundbaren
i et åbent område (jo tættere på jo bedre).
• Fjern alle genstande mellem subwooferen og
soundbaren.
• Hvis den trådløse forbindelse mislykkedes, skal du
kontrollere, om der er uoverensstemmelser eller
kraftige forstyrrelser (f.eks. forstyrrelse fra en
elektronisk enhed) omkring området. Fjern disse
uoverensstemmelser eller kraftige forstyrrelser, og
gentag proceduren herover.
• Hvis hovedenheden ikke er forbundet med
subwooferen, og den er i tændt tilstand, vil
enhedens POWER-indikator blinke.

Vælg tilstande
1

Dette afsnit hjælper dig med at bruge soundbaren
til at afspille lyd fra tilsluttede enheder.
Inden du starter
• Foretag de nødvendige forbindelser, der er
beskrevet i lynguiden og brugervejledningen.
• Skift soundbaren til den korrekte kilde for
andre enheder.

Tænd og sluk
•

•
•
•

Når du først slutter enheden til
stikkontakten, er enheden i STANDBYtilstand. STANDBY-indikatoren lyser.
Tryk på knappen på fjernbetjeningen for
at tænde eller slukke for hovedenheden
Frakobl MAINS-stikket fra stikkontakten,
hvis du vil slukke enheden helt
Hvis der er tilsluttet et tv eller en ekstern
enhed (kun til AUX-stik), tændes enheden
automatisk, når tv'et eller den eksterne
enhed tændes.

Automatisk standby
Enheden skifter automatisk til standbytilstand
efter ca. 15 minutter, hvis tv'et eller den eksterne
enhed frakobles eller slukkes.
• Hvis du vil slukke enheden helt, skal du tage
netstikket ud af stikkontakten.
• Sluk helt for enheden for at spare energi,
når den ikke er i brug.

Tryk gentagne gange på knappen
på enheden eller på knapperne AUX,
OPTICAL, HDMI ARC, BT PAIR, USB på
fjernbetjeningen for at vælge den ønskede
tilstand.
Indikatorlyset på forsiden af
hovedenheden vil vise, hvilken tilstand
er i brug i øjeblikket.
• Aux/USB: Lyser, når soundbaren er i
Aux-tilstand. Blinker, hvis soundbaren er
i USB-tilstand.
• BT: Lyser, når soundbaren er i
Bluetooth-tilstand.
• Optisk: Lyser, når soundbaren er i optisk
tilstand.
• HDMI (ARC): Lyser, når soundbaren er
i HDMI ARC-tilstand.

Vælg den ønskede
equalizereffekt (EQ)
Vælg foruddefinerede lydtilstande, der passer til
din video eller musik.

1

Tryk på knappen EQ på fjernbetjeningen
for at vælge den ønskede, foruddefinerede
equalizereffekt.
Alle lysdioder ovenpå soundbaren lyser
i 0,5 sekunder for at angive, at EQvalgmenuen er valgt.
Lysdioder lyser i henhold til den aktuelle
EQ-tilstand som følger:
(Movie)
•
anbefales til at se film
(Music)
•
anbefales til at lytte til musik
(News)
•
anbefales til at høre nyheder
Tryk på knappen EQ for at skifte
mellem tilstande.

•
••
•••
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4	Brug af
soundbaren

	Hvis tilslutningen lykkes, lyser BTindikatoren konstant.

Indstille lydstyrken
1

Tryk på Vol+/Vol- (lydstyrke) for at øge
eller sænke lydstyrken.
• Med henblik på at slå lyden fra skal du
trykke på (Mute).
• Med henblik på at genoprette lyden
skal du trykke på knappen (Mute)
igen eller trykke på knappen Vol+/Vol(lydstyrke).
Bemærk: Når lydstyrken justeres, vil LEDstatusindikatoren blinke hurtigt. Når lydstyrken
har nået sit maksimale eller minimale niveau, vil
LED-statusindikatoren blinke én gang.

4

Vælg og afspil lydfiler eller musik på din
Bluetooth-enhed.
• Hvis der registreres et opkald, sættes
musikafspilning på pause. Afspilning
genoptages, når opkaldet afsluttes.
• Hvis din Bluetooth-enhed
understøtter AVRCP-profil kan du på
fjernbetjeningen trykke på
/
for
at springe over et nummer eller på
for at pause/genoptage afspilningen.

5

Vælg en anden kilde for at afslutte Bluetooth.
• Når du skifter tilbage til Bluetoothtilstand, forbliver Bluetooth-forbindelsen
aktiv.

Betjening af Bluetooth
Forbind soundbaren via din Bluetooth-enhed
(f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon
eller bærbar computer) for at lytte til lydfilerne,
der er gemt på enheden, gennem soundbarens
højttalere.
Du skal bruge
• En Bluetooth-enhed, der understøtter
Bluetooth-profil A2DP og AVRCP, og med
Bluetooth-version såsom 4.2 + EDR.
• Det maksimale funktionsområde mellem
soundbaren og en Bluetooth-enhed er ca.
10 meter.

1

2

3
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Tryk gentagne gange på knappen
på enheden eller på knappen BT på
fjernbetjeningen for at skifte soundbaren til
Bluetooth-tilstand.
BT-indikatoren vil blinke.
På Bluetooth-enheden skal du tænde for
Bluetooth, søge efter og vælge PHILIPS
HTL3320 for at oprette forbindelse (se
brugermanualen til Bluetooth-enheden om,
hvordan du aktiverer Bluetooth).
	Under tilslutningen blinker soundbarens
indikator blåt.
Vent, indtil du hører stemmemeddelelsen
fra soundbaren.

Bemærk
• S treaming af musik kan blive afbrudt af genstande
mellem enheden og soundbaren, såsom en væg
eller en metalflade, der dækker enheden, eller
andre enheder i nærheden, som fungerer på
samme frekvens.
• Hvis du vil forbinde din soundbar til en anden
Bluetooth-enhed, skal du trykke på og holde BT/
PAIR nede på fjernbetjeningen for at afbryde
forbindelsen med den aktuelt forbundne
Bluetooth-enhed.

Betjening med AUX/OPTISK/
HDMI ARC
Sørg for, at enheden er forbundet med tv'et eller
lydenheden.

1

Tryk gentagne gange på knappen
på enheden eller på knapperne AUX,
OPTICAL, HDMI ARC på fjernbetjeningen
for at vælge den ønskede tilstand.

2

Styr din lydenheds afspilningsfunktioner
direkte.

3

Tryk på VOL +/– -knapperne for at justere
lydstyrken til dit ønskede niveau.

Betjening med USB
Nyd lyd på en USB-lagerenhed, såsom en MP3afspiller og USB-flashhukommelse osv.

1
2
3

Sæt USB-enheden i.
Tryk gentagne gange på knappen Source
på enheden eller tryk på knappen USB på
fjernbetjeningen for at vælge USB-tilstand.
Under afspilning:

Knap

/

5 Vægmontering
Bemærk
• F orkert vægmontering kan resultere i ulykke,
personskade eller materielle skader. Hvis du har
spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice i dit
land.
• Inden vægmontering udføres, skal det sikres, at
væggen kan bære soundbarens vægt.
• Før vægmontering behøver du ikke at fjerne de
fire gummifødder på bunden af soundbaren, ellers
kan gummifødderne ikke monteres igen.

Skruelængde/diameter
Afhængig af typen af vægmontering skal du sørge
for at bruge skruer med passende længde og
diameter.
3,5 - 4 mm

Aktion
Start, sæt på pause eller genoptag
afspilningen.
Spring til forrige eller næste spor.

Tip
• Enheden kan understøtte USB-enheder med op til
32 GB hukommelse.
• Denne enhed kan afspille MP3/WAV/WMA.
• Understøtter en USB-port: 5 V , 500 mA.

Danish

Tip
• H
 vis der ikke kommer lyd fra enheden, og
statusindikatoren blinker, når den er i OPTISK/
HDMI ARC-tilstand, skal du muligvis aktivere PCM
eller Dolby Digital Signal-output på din kildeenhed
(f.eks. tv, DVD eller Blu-ray-afspiller).

4 mm

> 25 mm

Se illustrationen i lynguiden om, hvordan
soundbaren monteres på væggen.
1)	Bor to huller i væggen.
2)	Fastgør dybler og skruer i hullerne.
3)	Hæng soundbaren på de fastgjorte skruer.
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6	Produktspecifikationer
Bemærk
• Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Bluetooth
•
•
•
•
•

Bluetooth-profiler:  A2DP,  AVRCP
Bluetooth-version: 4.2 + EDR
Frekvensbånd/udgangseffekt:
2402 MHz - 2480 MHz/≤ 5 dBm
2.4G trådløst frekvensområde:
2400 MHz - 2483 MHz
2.4G trådløs maksimal effekt: 6 dBm

Hovedenhed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14

Strømforsyning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Maks. udgangseffekt fra højttaler:
25 W x 4 + 50 W x 2
Strømforbrug: 25 W
Standbyforbrug: < 0,5 W
USB: 5 V 500 mA
Frekvensområde: 120 Hz - 20 KHz
Følsomhed for lydindgang (AUX): 500 mV
Højttalerimpedans: 8 Ω x 2 + 4 Ω
Dimensioner (B x H x D):
950 x 67,3 x 81,7 mm
Vægt: 2,2 kg
Driftstemperatur: 0°C - 45°C

Subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strømforsyning: 100 - 240 V, 50-60 Hz
Udgangseffekt: 100 W
Strømforbrug: 25 W
Strømforbrug i standby: < 0,5 W
Frekvensområde: 40 Hz - 120 Hz
Impedans: 3 Ω
Mål (B x H x D): 150 x 412 x 310 mm
Vægt: 5,4 kg
Driftstemperatur: 0°C - 45°C

Fjernbetjening
•
•

Afstand/vinkel: 6 m/30°
Batteritype: CR2025

Advarsel
• Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Fjernbetjeningen fungerer ikke
•
•
•

Vælg først den rigtige kilde, før du trykker på
en vilkårlig betjeningsknap til afspilning.
Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen
og enheden.
Sæt batteriet i med dets polariteter (+/-)
som angivet.
Udskift batteriet.
Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren
foran på enheden.

Forsøg aldrig selv at reparere produktet,
eftersom dette kan ugyldiggøre garantien.
Hvis du har problemer med dette produkt,
skal du kontrollere følgende punkter, inden du
anmoder om hjælp fra vores kundetjeneste.
Hvis du stadig oplever problemer, kan du få
support på www.philips.com/welcome.

•
•

Ingen strømforsyning

•

•
•
•

Dette er en 15 minutters
slukningsfunktion, som er et af ERPIIstandardkravene for at spare strøm

Sørg for, at netledningen er korrekt tilsluttet.
Sørg for, at der er strøm ved stikkontakten.
Tryk på standbyknappen på
fjernbetjeningen eller soundbaren for at
tænde for soundbaren.

Jeg kan ikke finde Bluetooth-navnet på
denne enhed på min Bluetooth-enhed
•

•

Ingen lyd
•
•
•
•

•

•

Øg lydstyrke.Tryk på lydstyrke op-knappen
på fjernbetjeningen eller på soundbaren.
Tryk på knappen (MUTE) på
fjernbetjeningen for at sikre, at lyden til
soundbaren ikke er slået fra.
Tryk på kildeknapper for at vælge en anden
indgangskilde.
Hvis der bruges en af digitalindgangene, og
der ikke er lyd:
-	Prøv at indstille tv-udgang til PCM eller
-	Opret forbindelse direkte til din Blu-ray
eller anden kilde. Nogle tv'er overfører
ikke digital lyd.
Dit tv er muligvis indstillet til variabel lydudgang.
Kontroller, at indstillingen for lydudgang er
indstillet til FIXED eller STANDARD, og ikke
VARIABLE. Se brugermanualen til dit tv for at
få detaljerede oplysninger.
Hvis du bruger Bluetooth, skal du sikre dig,
at der er skruet op for lydstyrken på din
kildeenhed, og at lyden på enheden ikke er
slået fra.

Sørg for, at Bluetooth-funktionen er
aktiveret på din Bluetooth-enhed.
Par igen enheden med din Bluetooth-enhed.

Når enhedens eksterne indgangssignalniveau
er for lavt, slukkes enheden automatisk efter
15 minutter. Skru op for lydstyrken på din
eksterne enhed.

Subwooferen er inaktiv, eller
indikatoren for subwooferen lyser ikke
•

Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt
det i igen efter 3 minutter for at nulstille
subwooferen.
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7 Fejlfinding

Ordmærket Bluetooth® og logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc.
Udtrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.
Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Specifikationer kan ændres uden varsel.
Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips
N.V. og bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og sælges under ansvar
af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong
Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

