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Läs och förstå alla instruktioner innan du 
använder din produkt. Om skada orsakas genom 
att inte följa instruktionerna, kommer garantin 
inte längre att gälla.

Hjälp och support

För omfattande support online, besök www.
philips.com/welcome för att:
•	 ladda	ned	bruksanvisningen	och	

snabbstartsguiden
•	 titta	på	hjälpvideor	(endast	tillgängliga	för	

utvalda modeller)
•	 hitta	svar	på	vanliga	frågor	(FAQ)
•	 e-posta	oss	en	fråga
•	 chatta	med	vår	support	
Följ instruktionerna på webbplatsen för att 
välja ditt språk, ange sedan din produkts 
modellnummer.
Alternativt kan du kontakta kundtjänst i ditt 
land. Innan du kontaktar bör du skriva ned din 
produkts modellnummer och serienummer. Du 
finner denna information på baksidan eller under 
din produkt.

Säkerhet

Fara för elektrisk stöt eller brand!
•	 Innan	du	ändrar	eller	skapar	nya	anslutningar	

bör du se till att alla enheter är frånkopplade 
från eluttaget.

•	 Utsätt	aldrig	produkten	eller	tillbehören	för	
vatten eller regn. Placera aldrig behållare 
med vatten, t.ex. en vas nära produkten. Om 
vätskor spills in i eller på produkten, bör du 
koppla bort den från eluttaget omedelbart. 
Kontakta kundtjänst för att få produkten 
kontrollerad innan användning.

•	 Placera	aldrig	produkten	och	tillbehören	
nära lågor eller andra värmekällor, inklusive 
direkt solljus.

•	 För	aldrig	in	objekt	in	i	ventilationen	eller	
andra öppningar på produkten.

•	 Där	huvudeluttaget	eller	annan	utrustnings	
kontakt används för att koppla från enheten, 
bör frånkopplingsenheten fortfarande vara 
redo att användas.

•	 Batteri	(batteripaket	eller	installerade	
batterier) skall inte utsättas för överdriven 
hetta från solsken, brand eller liknande.

•	 Koppla	från	produkten	från	eluttaget	innan	
åskväder.

•	 När	du	kopplar	från	strömkabeln	bör	du	
alltid dra i kontakten, aldrig i kabeln.

Fara för kortslutning eller brand!
•	 För	identifikation	och	betyg	för	elförsörjning,	

se	baksidan	eller	underdelen	av	produkten.
•	 Innan	du	ansluter	produkten	till	eluttaget,	

fastställ att spänningen stämmer in med 
värdet på baksidan eller undersidan av 
produkten.  Anslut aldrig produkten till ett 
eluttag med avvikande spänning.

Risk för personskada eller skada på produkten!
•	 För	väggmontering	måste	produkten	

fästas	på	väggen	säkert	i	enlighet	med	
monteringsinstruktioner.	Använd	endast	
medföljande	konsol	till	väggmontering	(om	
tillgängligt).	Icke	korrekt	väggmontering	
kan	leda	till	olycka,	personskada	eller	skada	
på	utrustning.	Om	du	har	frågor	bör	du	
kontakta	kundtjänst	i	ditt	land.

•	 Placera	aldrig	produkten	eller	andra	objekt	
på strömkablar eller på annan elektrisk 
utrustning.

•	 Om	produkten	transporteras	i	temperaturer	
under 5 °C, packa upp produkten och vänta 
tills dess temperatur stämmer överens med 
rumstemperaturen innan du ansluter den till 
eluttaget.

•	 Delar	av	denna	produkt	kan	vara	gjorda	av	
glas. Hantera med försiktighet för att undvika 
personskada och skada på produkten.

http://www.philips.com/welcome
http://www.philips.com/welcome
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Risk för överhettning!
•	 Installera	aldrig	denna	produkt	i	ett	trångt	

utrymme.	Lämna	alltid	ett	utrymme	på	
minst	10	cm	runt	produkten	för	ventilation.	
Se	till	att	gardiner	och	liknande	objekt	inte	
täcker	ventilationen	på	produkten.

Risk för förorening!
•	 Blanda	inte	batterier	(gamla	och	nya	eller	

kol	eller	alkaliska,	etc.).
•	 FÖRSIKTIGHET:	En	explosionsrisk	skapas	

om batterierna inte byts ut på korrekt sätt. 
Ersätt batterier endast med lika typ.

•	 Avlägsna	batterierna	när	de	är	döda	eller	
när fjärrkontrollen inte kommer användas 
under en längre tidsperiod.

•	 Batterier	innehåller	kemiska	ämnen,	de	bör	
kasseras på korrekt sätt.

Risk vid förtäring av batterier!
•	 Produkten/fjärrkontrollen	kan	innehålla	ett	

batteri	som	ser	ut	som	ett	mynt/knapp	
som	kan	sväljas.	Håll	batteriet	oåtkomligt	
för	barn!	Om	batteriet	sväljs	kan	det	orsaka	
allvarlig	personskada	eller	dödsfall.	Allvarliga	
interna	brännskador	kan	inträffa	två	timmar	
efter	förtäring.

•	 Om	du	tror	att	batterierna	har	svalts	eller	
placerats någonstans inuti kroppen sök 
omedelbar läkarvård.

•	 När	du	byter	batterier	bör	du	alltid	förvara	
nya och gamla batterier borta från barn. 
Se till att batteriluckan är i korrekt position 
efter du har bytt batterier.

•	 Om	batteriluckan	inte	är	i	korrekt	position	
bör du sluta använda produkten. Håll borta 
från barn och kontakta tillverkaren.

Detta är en apparat i KLASS II med dubbel 
isolering, ingen skyddande jord medföljs.

Ta hand om din produkt

Använd endast en mikrofiberduk för att rengöra 
produkten.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier

Din produkt har konstruerats och tillverkats med 
material och komponenter i hög kvalitet, dessa 
kan återvinnas och återanvändas.

Denna symbol på produkten betyder att produkten 
täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.

Denna symbol betyder att produkten innehåller 
batterier som täcks av Europeiska direktivet 
2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans 
med normalt hushållsavfall. Informera dig själv 
om lokala uppsamlingssystem för elektriska och 
elektroniska produkter och batterier. Följ lokala 
regler och kassera aldrig produkten och batterier 
tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt 
kassering av gamla produkter och batterier 
hjälper till att förhindra negativa konsekvenser 
för miljö och hälsa.

Ta bort kasserbara batterier.
Se	batteriernas	installationsavsnitt	för	att	ta	bort	
kasserbara	batterier.
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Varning från FCC och IC-
meddelande för användare 
(endast USA och Kanada)

FCC-INFORMATION
Varning:
•	 Denna	utrustning	bör	installeras	och	

användas med ett avstånd på 20 cm mellan 
värmeelementet och din kropp.

•	 Förändringar	eller	modifikationer	ej	
godkända av ansvariga parten för efterlevnad 
kan göra att användarens behörighet för 
utrustningen blir ogiltig. 

OBS:	Utrustningen	har	testats	och	stämmer	
in	på	begränsningarna	för	en	Klass	B	digital	
enhet	enligt	del	15	av	FCC-reglerna.	Dessa	
begränsningar	är	utformade	för	att	ge	ett	
resonabelt	skydd	mot	skadlig	störning	i	en	
bostadsinstallation.	Denna	utrustning	genererar,	
använder	och	kan	stråla	radiofrekvensenergi	
och	om	den	inte	installeras	i	enlighet	med	
instruktionerna,	kan	utrustningen	orsaka	skadlig	
störning	mot	radiokommunikationer.	Dock	är	det	
inte	garanterat	att	störningen	kommer	att	ske	i	
en	särskild	installation.	Utrustningen	kan	orsaka	
skadlig	störning	till	radio-	eller	TV-mottagningar,	
det	kan	fastställas	genom	att	stänga	av	och	på	
utrustningen.	Om	detta	fastställs	bör	användaren	
försöka	att	korrigera	störningen	genom	en	eller	
flera	av	följande	åtgärder:

•	 Orientera	om	eller	flytta	
mottagningsantennen.

•	 Öka	avståndet	mellan	utrustningen	och	
mottagaren.

•	 Anslut	utrustningen	till	ett	uttag	på	
annan krets än den mottagaren är 
ansluten till.

•	 Rådgör	med	din	återförsäljare	eller	med	
erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Denna enhet innehåller licens-undantagna 
sändare/mottagare som överensstämmer med 
Innovation, Science and Economic Development 
Canadas licens-undantagna RSS:er. Användningen 
behöver uppfylla följande 2 villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka störning.
2. Denna enhet får inte acceptera störning, det 

inkluderar störning som kan orsaka oönskad 
drift av enheten.

Överensstämmelse

Denna produkt överensstämmer med krav på 
radiostörning från European Community.
MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager 
härmed att denna produkt överensstämmer med 
de viktiga kraven och andra relevanta avsättningar 
från Direktiv 2014/53/EU. 
Du finner Försäkran om överensstämmelse på 
www.p4c.philips.com.

http://www.p4c.philips.com
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2 Din SoundBar
Grattis	till	ditt	köp,	välkommen	till	Philips!	För	att	
få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, 
registrera din soundbar på www.philips.com/
welcome.

Huvudenhet

Detta avsnitt inkluderar en översikt över din 
huvudenhet.

    

 Fjärrkontrollsensor

 Standby-indikator
När	den	lyser	betyder	det	att	soundbaren	
är i Standby-läge.

 Soundbarens LED-indikator
•	 Aux/USB:	När	den	lyser	betyder	det	

att	soundbaren	är	i	AUX-läge.	När	den	
blinkar	betyder	det	att	soundbaren	är	i	
USB-läge.

•	 BT:	När	den	lyser	betyder	det	att	
soundbaren	är	i	AUX-läge.

•	 Optisk:	När	den	lyser	betyder	det	att	
soundbaren	är	i	optiskt	läge.

•	 HDMI (ARC):	När	den	lyser	betyder	det	
att	soundbaren	är	i	HDMI	ARC-läge.

 Källa
Välj en ingångskälla för soundbaren:

 Vol+/Vol- (Volym)
Höj eller sänk volymen.

  (Standby-läge) 
Växla soundbaren till På eller Standby.

Trådlös subwoofer

Detta avsnitt inkluderar en översikt över din 
Trådlösa subwoofer.

   

 AC-uttag
Anslut till vägguttaget.

 Knappen PAIR
Tryck för att starta parkoppling av 
subwoofern.

 Subwoofer-indikator
•	 När	strömmen	är	på	kommer	

indikatorn att lysa.
•	 Under	trådlös	parkoppling	av	

subwoofern och huvudenheten kommer 
indikatorn att blinka orange snabbt.

•	 Vid	lyckad	parkoppling	kommer	
indikatorn att lysa orange.

•	 Vid	misslyckad	parkoppling	kommer	
indikatorn att blinka orange långsamt.

Fjärrkontroll

Detta avsnitt inkluderar en översikt på din 
fjärrkontroll.

  (Standby-läge)
Växla soundbaren till På eller Standby.

  (Tyst)
Stäng av eller återställ volymen.

  /  (Föregående/Nästa)
Hoppa till föregående eller nästa spår i USB/
BT-läge.

http://www.philips.com/welcome.
http://www.philips.com/welcome.
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Kontakter

Detta avsnitt inkluderar en översikt på din 
kontakter tillgängliga på din soundbar.

  



 AC~
Anslut till nätaggregatet. 

 AUX
En ljudingång från t.ex. en MP3-spelare  
(uttag på 3,5 mm).

  USB
•	 Ljudingång	från	en	USB-enhet.
•	 Uppgradera	denna	produkts	

programvara. 

  HDMI (ARC)
Anslut till HDMI-ingången på TV:n. 

 OPTISK
Anslut till en optisk ljudutgång på din TV 
eller digitala enhet.

 Väggkonsolskruvar

  (Spela/Paus)
Starta, pausa eller återuppta uppspelning i 
USB/BT-läge.

 Vol+/Vol- (Volume)
Höj eller sänk volymen.

 Källknappar
AUX:	Växla	din	ljudkälla	till	MP3-anslutning	
(uttaget	på	3,5	mm)

BT/PARKOPPLA:	Växla	till	Bluetooth-
läge.	Tryck	och	håll	ned	för	att	aktivera	
parkopplingsfunktionen	i	Bluetooth-läge	
eller	koppla	från	den	aktuellt	parkopplade	
Bluetooth-enheten.	

OPTISK:	Växla	din	ljudkälla	till	optisk	
anslutning.

HDMI ARC:	Växla	din	ljudkälla	till	HDMI	
ARC-anslutning.

USB:	Växla	till	USB-läge.	

 EQ
Välj Equalizer-effekt (EQ).
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Försiktighetsåtgärder kring batterier
•	 När	fjärrkontrollen	inte	används	under	en	

lång tid (mer än 1 månad), bör du ta ur 
batteriet ur fjärrkontrollen för att förhindra 
läckage.

•	 Om	batterierna	läcker	bör	du	torka	bort	
läckaget inuti batterifacket och ersätta 
batterierna med nya.

•	 Använd	inga	andra	batterier	än	de	som	
specificeras.

•	 Värm	eller	plocka	inte	isär	batterierna.
•	 Släng	dem	aldrig	i	brand	eller	vatten.
•	 Bär	eller	lagra	inte	batterier	tillsammans	

med metallobjekt. Om du gör det kan det 
leda till kortslutning, läckage eller explosion.

•	 Ladda	aldrig	ett	batteri	om	det	inte	är	
bekräftat att de går att ladda.

Placering

Placera subwoofern minst 1 meter från din 
soundbar, samt 10 centimeter från väggen.
Placera subwoofern enligt anvisning nedan för 
bäst resultat.

 

10 cm/4"

1 m / 3 fot

Förbereda fjärrkontrollen

•	 Medföljande	fjärrkontroll	gör	användning	av	
enheten på avstånd möjlig.

•	 Även	om	fjärrkontrollen	används	inom	det	
effektiva avståndet på 6 m, kan styrning vara 
omöjligt om det finns några hinder mellan 
enheten och fjärrkontrollen.

•	 Om	fjärrkontrollen	används	nära	andra	
produkter som genererar infrarött ljus, eller 
om andra fjärrkontrollsenheter använder 
infrarött ljus nära enheten, kan den sluta 
fungera på korrekt sätt, samt de andra 
produkterna kan även få problem.

Första användning:
Enheten	har	ett	
förinstallterat	
litiumbatteri	CR2025.	
Ta	bort	skyddsfliken	
för	att	aktivera	
fjärrkontrollsbatteriet.

Byta ut fjärrkontrollsbatterierna
•	 Fjärrkontrollen	behöver	ett	CR2025,	3	V	

Litiumbatteri.

1	 Tryck	fliken	på	sidan	av	batterihållaren	mot	
hållaren.

2	 Skjut	sedan	ut	batterihållaren	från	
fjärrkontrollen.

3	 Ta	bort	det	gamla	batteriet	och	placera	ett	
nytt	CR2025-batteri	in	i	batterihållaren	med	
korrekt	polaritet	(+/-)	enligt	anvisningar.

4	 Skjut	tillbaka	batterihållaren	in	i	facket	på	
fjärrkontrollen.
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Det här avsnittet hjälper dig ansluta samt 
konfigurera din soundbar till en TV och andra 
enheter. För information om grundläggande 
anslutningar på din soundbar och tillbehör, se 
snabbstartsguiden.

Observera
•	 	För	identifikation	och	betyg	för	elförsörjning,	se	

baksidan eller undersidan av produkten.
•	 	Innan	du	ändrar	eller	skapar	nya	anslutningar	bör	

du se till att alla enheter är frånkopplade från 
eluttaget.

Anslut till HDMI (ARC)

Din soundbar har stöd för HDMI med Audio 
Return Channel (ARC). Om din TV har en HDMI 
ARC-kontakt kan du höra TV-ljudet genom din 
soundbar genom att använda en enda HDMI-
kabel.

HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

1 Med en HDMI-kabel i hög hastighet, anslut 
HDMI OUT (ARC)- TILL TV-uttaget	på	din	
Soundbar	till	HDMI ARC-uttaget	på	TV:n.
•	 HDMI ARC-uttaget	på	TV:n	kan	vara	

märkt	annorlunda.	För	detaljer,	se	TV:ns	
bruksanvisning.

2 På din TV, slå på HDMI-CEC. För mer 
information, se TV:ns bruksanvisning.

Observera
•	 	Din	TV	måste	har	stöd	för	HDMI-CEC	och	ARC.	

HDMI-CEC och ARC måste vara På.
•	 	HDMI-CEC	och	ARC:s	inställningsmetod	kan	skilja	

sig beroende på vilken TV du har. För information 
om ARC, se din TV:s bruksanvisning.

•	 	Endast	HDMI	1.4-kompatibla	kablar	har	stöd	för	
ARC.

Anslut till optiskt uttag

OPTISK

OPTISK UT

1 Med en optisk kabel, anslut OPTICAL	på	
din	Soundbar	till	OPTICAL OUT	på	TV:n	
eller	annan	enhet.
•	 Den	digitala	optiska	kontakten	kan	

markeras som SPDIF	eller	SPDIF OUT.

Anslut till AUX-uttag

•	 Använd	en	3,5	mm	till	3,5	mm	ljudkabel	
(medföljs) för att ansluta TV:ns hörlursuttag 
till AUX-uttaget på enheten.

AUX

Hörlurar
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AUX

LJUD UT

L

R

•	 Använd	en	RCA	till	3,5	mm	ljudkabel	
(medföljs ej) för att ansluta TV:ns 
ljudutgångar till AUX-uttaget på enheten.

Anslut till ström

•	 Innan	du	ansluter	strömkabeln	bör	du	
fastställa att du har redan gjort alla andra 
anslutningar.

•	 Risk för skada på produkten!	Fastställ	att	
strömförsörjningens	spänning	är	samma	
som	spänningen	som	anges	på	baksidan	
eller	undersidan	av	enheten.

•	 Anslut	strömkabeln	till	enhetens	eluttag	och	
sedan in i ett vägguttag.

•	 Anslut	strömkabeln	till	subwooferns	eluttag	
och sedan in i ett vägguttag.

Parkoppla med subwoofern

Automatisk parkoppling
Anslut soundbaren och subwoofern till eluttagen 
och slå sedan PÅ	enheten	via	fjärrkontrollen	eller	
knappen	på	enheten.
Subwoofern och soundbaren kommer att 
parkopplas automatiskt.
•	 När	subwoofern	parkopplas	med	

soundbaren kommer indikatorn Parkopplar	
på	subwoofern	blinka	snabbt.

•	 När	subwoofern	har	parkopplats	med	
soundbaren kommer indikatorn Parkopplar 
på subwoofern lysa.

•		 Tryck	inte	på	Pair	på	baksidan	av	subwoofern,	
förutom vid manuell parkoppling.

Manuell parkoppling
Om du inte kan höra ljud från den trådlösa 
subwoofern bör du parkoppla subwoofern 
manuellt.

1 Koppla från båda enheterna från eluttagen 
igen, anslut dem igen efter 3 minuter.

2 Tryck och håll ned knappen PAIR	på	
baksidan	av	subwoofern	i	några	sekunder.		
	 	Parkopplingsindikatorn	på	subwoofern	
kommer	att	blinka	snabbt.

3 Tryck sedan på  på enheten eller 
fjärrkontrollen för att slå PÅ enheten. 
	  Pair-indikatorn	på	subwoofern	kommer	
att	lysa	när	det	lyckas.

4 Om Pair-indikatorn fortsätter blinka bör du 
repetera steg 1-3.

Tips
•		 	Subwoofern bör vara inom 6 meter från soundbaren 

i ett öppet område (ju närmre desto bättre).
•		 	Ta	bort	objekt	mellan	subwoofern	och	soundbaren.
•		 	Om	den	trådlösa	anslutningen	slutar	att	fungera	

igen,	bör	du	kontrollera	om	det	finns	en	konflikt	
eller stark störning (dvs. störning från en 
elektronisk	enhet).	Ta	bort	dessa	konflikter	eller	
starka störningar och repetera procedurerna ovan.

•		 	Om	huvudenheten	inte	är	ansluten	till	subwoofern	
och är PÅ, kommer enhetens POWER-indikator 
att blinka.
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Soundbar

Det här avsnittet hjälper dig att använda din 
Soundbar för att spela ljud från anslutna enheter.

Innan du startar
•	 Gör	nödvändiga	anslutningar	som	beskrivs	i	

snabbstartsguiden och bruksanvisningen.
•	 Växla	soundbaren	till	korrekt	källa	för	andra	

enheter.

Slå PÅ och stäng AV

•	 När	du	först	ansluter	enheten	till	huvuduttaget	
kommer	enheten	att	startas	i	STANDBY-läge.	
Standby-indikatorn kommer att lysa.

•	 Tryck	på	  på fjärrkontrollen för att stänga 
av eller slå på huvudenheten.

•	 Koppla	från	huvudkontakten	från	uttaget	
om du vill stänga av enheten helt och hållet.

•	 Om	en	TV	eller	en	extern	enhet	(Endast	för	
AUX-uttaget) är ansluten, kommer enheten 
att slås på automatiskt när TV:n eller den 
externa enheten slås på.

Auto. Standby

Enheten kommer att gå in i Standby-läge 
automatiskt efter ungefär 15 minuter of TV:n 
eller den externa enheten kopplas bort eller 
stängs av.
•	 För	att	stänga	av	enheten	helt	och	hållet	kan	

du ta bort huvuduttaget från vägguttaget.
•	 Stäng	av	enheten	helt	och	hållet	för	att	spara	

energi när den inte används.

Välj lägen

1 Tryck på 	flera	gånger	på	enheten	eller	
tryck på AUX,	OPTICAL,	HDMI	ARC,	BT 
PAIR,	USB	på	fjärrkontrollen	för	att	välja	
önskat	läge.	

 Indikatorlampan på framsidan av 
huvudenheten kommer att visa vilket 
läge som används för tillfället.

•	 Aux/USB:	När	den	lyser	betyder	det	
att	soundbaren	är	i	AUX-läge.	När	den	
blinkar	betyder	det	att	soundbaren	är	i	
USB-läge.

•	 BT:	När	den	lyser	betyder	det	att	
soundbaren	är	i	Bluetooth-läge.

•	 Optisk:	När	den	lyser	betyder	det	att	
soundbaren	är	i	optiskt	läge.

•	 HDMI (ARC):	När	den	lyser	betyder	
det	att	soundbaren	är	i	HDMI	ARC-
läge.

Välj Equalizer-effekt (EQ)

Välj förinställda ljudlägen som passar din video 
eller musik.

1 Tryck på EQ	på	fjärrkontrollen	för	att	välja	
önskad	förinställd	equalizer-effekt.	

 Alla LED-lampor högst upp på 
soundbaren kommer att lysa i 0,5 
sekunder för att visa att menyn för EQ-
val har öppnats.

 LED-lamporna lyser enligt det aktuella 
EQ-läget:

•	 • (Film)
rekommenderat	för	att	titta	på	filmer

•	 • • (Musik)
rekommenderat	för	att	lyssna	på	musik

•	 • • • (Nyheter)
rekommenderat	för	att	lyssna	på	nyheter

 Tryck på EQ	för	att	växla	mellan	lägen.
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Justera volymen

1 Tryck på Vol+/Vol- (volym)	för	att	öka	eller	
sänka	volymnivån.
•	 För	att	tysta	ljudet,	tryck	på	  (Mute).
•	 För	att	återställa	ljudet,	tryck	på	  (Mute)	

igen	eller	Vol+/Vol- (volym).
Obs:	När	du	justerar	volymen	kommer	status-
LED-lampan	blinka	snabbt.	När	volymen	har	
uppnått	maximal/minimal	nivå,	kommer	status-
LED-lampan	blinka	en	gång.

Bluetooth-användning

Anslut till soundbaren med din Bluetooth-enhet 
(t.ex. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon 
eller bärbara dator), efter detta kan du lyssna 
på ljudfiler som finns på enheten genom din 
Soundbars högtalare.

Vad du behöver:
•	 En	Bluetooth-enhet	som	har	stöd	för	

Bluetooth-profil A2DP AVRCP och med 
Bluetooth-version 4.2 + EDR.

•	 Maximal	drifträckvidd	mellan	soundbaren	
och en Bluetooth-enhet är ungefär 10 
meter (30 fot).

1 Tryck på 	flera	gånger	på	enheten	eller	
BT	på	fjärrkontrollen	för	att	växla	till	
Bluetooth-läge	på	Soundbaren.	
	 BT-indikatorn	kommer	att	blinka.

2 Slå på Bluetooth på enheten, sök efter 
och välj PHILIPS HTL3320	för	att	starta	
anslutningen	(se	Bluetooth-enhetens	
bruksanvisning	för	att	se	hur	du	aktiverar	
Bluetooth).	
	 	Under	anslutning	kommer	BT	indikator	
att	blinka	blått.

3 Vänta tills du hör en röst från Soundbaren.
	 	Om	anslutningen	upprättas,	kommer	
BT-indikatorn	att	lysa.

4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på din 
Bluetooth-enhet.
•	 Musiken	kommer	att	pausas	om	du	får	

ett samtal. Musiken kommer att börja 
spela igen när samtalet är slut.

•	 Om	din	Bluetooth-enhet	har	stöd	för	
AVRCP-profilen, kan du trycka på  / 

 på fjärrkontrollen för att hoppa till 
ett spår, eller tryck på  för att pausa/
spela.

5 För att stänga av Bluetooth-läget, välj en 
annan källa.
•		 När	du	växlar	tillbaka	till	Bluetooth-

läget kommer Bluetooth-anslutningen 
fortsätta vara aktiv.

Observera
•	 	Musikströmningen	kan	störas	av	hinder	mellan	

enheten och Soundbaren, t.ex. en vägg, eller 
metallobjekt som täcker enheten eller andra 
enheter som körs på samma frekvens.

•	 	Om	du	vill	ansluta	din	Soundbar	till	en	annan	
Bluetooth-enhet, tryck och håll ned BT/PAIR	på	
fjärrkontrollen	för	att	koppla	från	den	anslutna	
Bluetooth-enheten.

AUX / OPTISK / HDMI ARC

Se till att enheten är ansluten till TV:n eller 
ljudenheten.

1 Tryck på 	flera	gånger	på	enheten	eller	
tryck på AUX,	OPTICAL,	HDMI ARC	eller	
på	fjärrkontrollen	för	att	välja	önskat	läge.

2 Använd din ljudenhet direkt för 
uppspelningsfunktioner.

3 Tryck på VOL +/-	för	att	justera	volymen	till	
önskad	nivå.
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Tips
•	 	När	du	är	i	läget	OPTICAL/HDMI	ARC	och	det	

inte finns någon ljudutgång från enheten och 
statusindikatorn blinkar, kan du behöva aktivera 
PCM	eller	Dolby Digital	på	din	källenhet	(dvs.	TV,	
DVD	eller	Blueray-spelare).

USB-användning

Lyssna på musik från en USB-enhet, t.ex. en MP3-
spelare eller USB-minne, etc.

1 Mata in USB-enheten.

2 Tryck på Source	flera	gånger	på	enheten	
eller	tryck	på	USB	på	fjärrkontrollen	för	att	
välja	läget	USB.

3 Under uppspelning:

Knapp Åtgärd
Starta, pausa eller återuppta spelning.

 / Hoppa till tidigare eller nästa spår.

Tips
•	 	Enheten	har	stöd	för	USB-enheter	med	upp	till	 

32	GB	minne.
•	 	Denna	enhet	kan	spela	upp	MP3/WAV/WMA.
•	 	Stöd	för	en	USB-port:	5	V	 , 500 mA.

5 Väggmontering

Observera
•	 	Icke	korrekt	väggmontering	kan	leda	till	olycka,	

personskada eller skada på utrustning. Om du har 
frågor bör du kontakta kundtjänst i ditt land.

•	 	Innan	montering	på	vägg	bör	du	se	till	att	väggen	
klarar av soundbarens vikt.

•	 	Innan	väggmontering	bör	du	inte	ta	bort	de	fyra	
gummifötterna på soundbarens undersida, om du 
tar bort dem kan de inte placeras på samma plats 
igen.

Skruvens längd/diameter
Beroende	på	typen	av	vägg	som	du	monterar	
din	Soundbar	på,	se	till	att	du	använder	skruvar	
med	lämplig	längd	och	diameter.

3,5 - 4 mm

4 mm

> 25 mm

Se illustrationen i snabbstartsguiden angående 
hur du monterar din Soundbar på väggen.
1)  Borra två hål i väggen.
2)  För in pluggarna och skruvarna in i hålen.
3)  Häng Soundbaren på skruvarna.
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6  Produktspecifi-
kationer

Observera
•	 	Design	och	specifikationer	kan	ändras	utan	

förvarning.

Bluetooth
•	 Bluetooth-profiler:		A2DP,		AVRCP
•	 Bluetooth-version:	4,2	+	EDR
•	 Frekvensband/Utgångseffekt:	 

2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
•	 2.4G:s	trådlösa	frekvensomfång:	 

2400 MHz ~ 2483 MHz
•	 2.4G	trådlöst	maxeffekt:	6	dBm

Huvudenhet
•	 Strömförsörjning:	100-240	V~	50/60	Hz
•	 MAX.	utgångsström	av	högtalare:	 

25 W x 4 + 50 W x 2
•	 Strömförbrukning:	25	W
•	 Strömanvändning	vid	vänteläge:	<	0,5	W
•	 USB:	5	V	  500 mA
•	 Frekvensåtergivning:	120	Hz	-	20	KHz
•	 Ljudingångskänslighet	(AUX):	500	mV
•	 Högtalarimpedans:	8	Ω	x	2	+	4	Ω
•	 Dimensioner	(W	x	H	x	D):	 

950 x 67,3 x 81,7 mm
•	 Vikt:	2,2	kg
•	 Drifttemperatur:	0	°C	-	45	°C

Subwoofer/subwoofer
•	 Strömförsörjning:	100-240	V~,	50-60	Hz
•	 Utgångsström:	100	W
•	 Strömförbrukning:	25	W
•	 Strömanvändning	vid	standby-läge:	<	0,5	W
•	 Frekvensåtergivning:	40	Hz	-	120	Hz
•	 Impedans:	3	Ω
•	 Dimensioner	(W	x	H	x	D):	 

150 x 412 x 310 mm
•	 Vikt:	5,4	kg
•	 Drifttemperatur:	0	°C	-	45	°C

Fjärrkontroll
•	 Avstånd/Vinkel:	6	m/30°
•	 Batterityp:	CR2025
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Varning

•	 	Design	och	specifikationer	kan	ändras	utan	
förvarning.

Försök aldrig att reparera produkten på egen 
hand för att hålla kvar garantin som giltig. 
Om du har problem med produkten bör du gå 
igenom följande punkter innan du begär service. 
Om du fortfarande har problem, få hjälp på 
www.philips.com/welcome. 

Ingen ström
•	 Se	till	att	strömkabeln	är	ansluten.
•	 Se	till	att	det	finns	ström	i	eluttaget.
•	 Tryck	på	  standby-knappen på 

fjärrkontrollen eller soundbaren för att slå 
på soundbaren. 

Inget ljud
•	 Höj	volymen.	Tryck	på	Volume	Up	på	

fjärrkontrollen eller på soundbaren.
•	 Tryck	på	 	(MUTE)	på	fjärrkontrollen	

för	att	se	till	att	soundbarens	ljud	inte	är	
avstängt.

•	 Tryck	på	Source	för	att	välja	en	annan	
ingångskälla.

•	 När	du	använder	en	Digital	ingång	och	det	
inte finns något ljud:
-  Försök ställa in TV:ns utgång till PCM eller
-  Anslut direkt till din Blue-ray/annan källa, 

vissa TV-apparater klarar inte av digitalt 
ljud.

•	 Din	TV	kan	behöva	ställa	in	variabel	
ljudutgång. Bekräfta att ljudutgångens 
inställning	är	FIXED	eller	STANDARD,	inte	
VARIABLE. Läs din TV:s bruksanvisning för 
mer detaljerad information.

•	 Om	du	använder	Bluetooth,	bör	du	se	till	
att volymen på din källa är upphöjd och att 
enhetens ljud inte är avstängt.

Fjärrkontrollen fungerar inte
•	 Innan	du	trycker	på	en	kontrollknapp	för	

uppspelning, välj först korrekt källa.
•	 Minska	avståndet	mellan	fjärrkontrollen	och	

enheten.
•	 För	in	batterierna	med	dess	poler	(+/-)	i	

korrekt riktning.
•	 Byt	ut	batteriet.
•	 Rikta	fjärrkontrollen	direkt	mot	sensorn	på	

enhetens framsida.

Jag kan inte hitta den här enhetens 
Bluetooth-namn på min Bluetooth-
enhet.

•	 Se	till	att	Bluetooth	är	aktiverat	på	din	
Bluetooth-enhet.

•	 Parkoppla	enheten	med	din	Bluetooth-
enhet igen.

Det finns en nedstängningsfunktion 
på 15 minuter, en av ERPII-
standardutrustningar för strömsparande

•	 När	enhetens	externa	ingångssignal	är	för	
låg, kommer enheten att stängas av efter  
15 minuter. Höj volymen på din externa 
enhet.

Subwoofern är inaktiv eller 
subwooferns indikator lyser inte.
•	 Koppla	från	strömkabeln	från	eluttaget	och	

koppla din den igen efter 3 minuter.

http://www.philips.com/welcome


Ordet Bluetooth®	och	logotyperna	är	registrerade	varumärken	som	ägs	av	Bluetooth	SIG,	Inc.	
Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, och HDMI-logotypen är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och symbolen med dubbel-D är 
varumärken tillhörande Dolby Laboratories.

Specifikationer är föremål för förändring utan tidigare upplysning.
Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke 
Philips	N.V.	och	används	under	licens.	Denna	produkt	har	tillverkats	av	och	säljs	under	
ansvar från MMD Hong Kong Holding Limited, eller en av dess dotterbolag, och MMD 
Hong Kong Holding Limited, är de som står för garantin i denna produkt.
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