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1 Viktig
Les og forstå alle instruksjoner før du bruker
produktet. Dersom skade skyldes manglende
overholdelse av instruksjonene, gjelder ikke
garantien.

Hjelp og støtte
For omfattende online-støtte, kan du gå til
www.philips.com/welcome for å:
• laste ned brukerhåndboken og
hurtigveiledningen
• se videoinstrukser (kun tilgjengelig for
utvalgte modeller)
• finne svar på ofte besvarte spørsmål (FAQ)
• send oss et spørsmål via e-post
• chatte med vår støtterepresentant.
Følg instruksjonene på webområdet for å velge
språk, og angi deretter produktmodellnummeret.
Alternativt kan du kontakte kundeservice i
ditt land. Før du kontakter, noterer du ned
modellnummeret og serienummeret til
produktet ditt. Du finner denne informasjonen
på baksiden eller undersiden av produktet.

Sikkerhet
Fare for elektrisk støt eller brann!
• Før du lager eller endrer tilkoblinger, må
du kontrollere at alle enheter er koblet fra
strømuttaket.
• Utsett aldri produktet og tilbehøret for
regn eller vann. Plasser aldri beholdere med
væske, for eksempel vaser, nær produktet.
Hvis du søler væske på eller i produktet, må
du umiddelbart koble det fra stikkontakten.
Kontakt kundeservice for å få produktet
sjekket før bruk.
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•
•
•
•
•
•

Plasser aldri produktet og tilbehøret i
nærheten av åpen flamme eller andre varme
kilder, inkludert direkte sollys.
Stikk aldri gjenstander inn i
ventilasjonsåpningene eller andre åpninger
på produktet.
Der det brukes nettstøpsel eller
apparatkobling som frakoblingsenhet skal
frakoblingseheten være klar til bruk.
Batterier (batteripakke eller installerte
batterier) skal ikke utsettes for omfattende
varme, slik som solskinn, brann eller lignende.
Koble produktet fra strømuttaket før
tordenvær.
Når du trekker ut strømledningen, må du
alltid trekke i kontakten, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!
• For identifikasjons- og
tilførselsspesifikasjoner, se typeskiltet på
baksiden eller undersiden av produktet.
• Før du kobler produktet til strømuttaket,
må du kontrollere at strømspenningen
samsvarer med verdien som er angitt på
baksiden eller undersiden av produktet.
Ikke koble produktet til strømuttaket hvis
spenningen avviker.
Fare for personskade eller skade på dette
produktet!
• For veggmontering, må dette produktet
festes forsvarlig til veggen i henhold til
installeringsinstruksjonene. Bruk bare med
den følgende veggmonteringsbraketten (hvis
tilgjengelig). Feil veggmontering kan føre til
ulykker eller skader. Hvis du har spørsmål,
kan du kontakte forbrukerstøtte i ditt land.
• Plasser aldri produktet eller gjenstander
på strømledninger eller på annet elektrisk
utstyr.
• Hvis produktet transporteres i temperaturer
under 5 °C, pakk ut produktet og
vent til temperaturen samsvarer med
romtemperaturen før du kobler den til
strømuttaket.
• Deler av dette produktet kan være laget av
glass. Håndter med forsiktighet for å unngå
skader.

Ta vare på produktet ditt

Fare for forurensning!
• Ikke bland batterier (gamle og nye eller
karbon- og alkaliske, etc.).
• FORSIKTIG: Eksplosjonsfare hvis batteriene
skiftes feil. Bytt kun ut med samme eller
tilsvarende type.
• Ta ut batteriene hvis de er oppbrukt eller
hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang
tid.
• Batterier inneholder kjemiske stoffer, de
skal avhendes på riktig måte.

Omsorg for miljøet

Fare for å svelge batterier!
• Produktet/fjernkontrollen kan inneholde
et batteri av mynt- eller knappetype som
kan svelges. Oppbevar batteriet til enhver
tid utilgjengelig for barn! Ved svelging kan
batteriet forårsake alvorlig personskade
eller død. Alvorlige innvendige brannskader
kan forekomme innen to timer etter inntak.
• Hvis du mistenker at et batteri har blitt
svelget eller havnet inne i noen del av
kroppen, oppsøk øyeblikkelig legehjelp.
• Når du skifter batterier, må du alltid
oppbevare alle nye og brukte batterier
utenfor barns rekkevidde. Sørg for at
batterirommet er helt lukket etter at du har
byttet batteriet.
• Hvis batterirommet ikke kan lukkes skikkelig,
må du avslutte bruken av produktet.
Oppbevar det utilgjengelig for barn og
kontakt produsenten

Norsk

Fare for overoppheting!
• Ikke installer dette produktet på et trangt
sted. La det alltid være en plass på minst 10
cm rundt produktet for ventilasjon. Sørg
for at gardiner eller andre gjenstander aldri
dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Bruk bare mikrofiber klut til å rengjøre
produktet.

Kassering av gammelt produkt og batteri

Produktet ditt er designet og produsert med
høykvalitets materialer og komponenter som kan
resirkuleres og gjenbrukes.

Dette symbolet på et produkt betyr at produktet
er omfattet av europeiske direktiv 2012/19/EU.

Dette symbolet betyr at produktet inneholder
batterier som er dekket av det europeiske
direktivet 2013/56/EU, og som ikke kan kastes
sammen med vanlig husholdningsavfall.
Informer deg om det lokale separate
innsamlingssystemet for elektriske og
elektroniske produkter og batterier. Følg lokale
regler og kast aldri produktet og batteriene
med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending
av gamle produkter og batterier bidrar til å
forhindre negative konsekvenser for miljøet og
menneskers helse.
Ta ut engangsbatteriene
For å fjerne engangsbatteriene, se avsnittet om
installasjon av batteri.

Dette er et klasse II-apparat med dobbel isolering
og ingen beskyttende jord.
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Advarsel for FCC og melding
til brukere (bare USA og
Canada)

FCC-INFORMASJON
Advarsel:
• Dette utstyret skal installeres og betjenes
med minimum avstand 20 cm mellom
radiatoren og kroppen din.
• Endringer eller modifiseringer på enheten
som utføres uten uttrykkelig godkjenning av
den parten som er ansvarlig for å oppfylle
kravene, kan føre til at brukerens rett til å
anvende utstyret oppheves.
MERK: Dette utstyret er testet og funnet i
samsvar med grensene for en digital enhet i
klasse B, i samsvar med del 15 av FCC-reglene.
Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse
mot skadelig forstyrrelse i boliginstallasjon.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle
energi med radiofrekvenser, og dersom det ikke
installeres og brukes i henhold til instruksene,
kan det oppstå skadelige forstyrrelser med
radiokommunikasjon.
Men, det finnes ingen garanti for at forstyrrelser
ikke vil oppstå i en spesifikk installasjon. Hvis
dette utstyret skaper skadelige forstyrrelser i
radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved
å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å
forsøke å rette forstyrrelsen ved ett eller flere av
følgende tiltak:
• Reorienter eller flytt mottakerantennen.
• Øk avstanden mellom utstyret og
mottakeren.
• Koble utstyret til et støpsel eller en
krets annen enn den mottakeren er
koblet til.
• Søk råd hos en erfaren radio/TVtekniker.
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Denne enheten inneholder lisensfrie sender(e)/
mottaker(e) som overholder kravene til
innovasjon, vitenskap og økonomisk utvikling
Canadas lisensfrie RSS(er). Driften er underlagt
følgende to krav:
1. Denne enheten kan ikke forårsake
interferens.
2. Denne enheten må godta all interferens,
inkludert interferens som kan forårsake
uønsket drift av enheten.

Samsvar
Dette produktet overholder kravene til
radioforstyrrelser i det europeiske fellesskap.
MMD Hong Kong Holding Limited erklærer med
dette at dette produktet er i overensstemmelse
med de essensielle kravene og andre relevante
bestemmelser i 2014/53/EU. Du kan finne
samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

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

Trådløs subwoofer
Norsk

2 Lydplanken din

Denne delen inneholder en oversikt over den
trådløse subwooferen:

Hovedenhet
a

Denne delen inneholder en oversikt over
hovedenheten.

b c

Stikkontakt
Koble til strømforsyningen.
PAIR-knapp
Trykk på denne for å gå til paringsmodus for
subwooferen.

ab

c

d

e

f

Fjernkontrollsensor
Ventemoduslampe
Når denne lyser, viser det at lydplanken er i
standby-modus.
LED-indikator for lydplanken
• Aux / USB: Når denne lyser, viser det
at lydplanken er i Aux-modus. Når
denne blinker, viser det at lydplanken er
i USB-modus.
• BT: Når denne lyser, viser det at
lydplanken er i Bluetooth-modus.
• Optisk: Når denne lyser, viser det at
lydplanken er i optisk-modus.
• HDMI (ARC): Når denne lyser, viser
det at lydplanken er i HDMI ARCmodus.
Kilde
Velg en inngangskilde for lydplanken.
Vol+/Vol- (volum)
Øk eller reduser volumet.

Indikator for subwoofer
• Når strømmen er slått på, tennes lyset.
• Under trådløs paring mellom
subwooferen og hovedenheten, blinker
indikatoren oransje raskt.
• Når paringen er vellykket, lyser
indikatoren oransje.
• Når paringen mislykkes, blinker
indikatoren oransje langsomt.

Fjernstyring
Denne delen inneholder en oversikt over
fjernkontrollen.
(Standby-On)
Slå lydplanken på eller til standby.
(Demp)
Demp eller gjenopprett volumet.
/
(Forrige/Neste)
Gå til forrige eller neste spor i USB/BTmodus.

(Standby-On)
Slå lydplanken på eller til standby.
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(Spill av / Pause)
Start, pause eller gjenoppta avspilling i USB/
BT-modus.
Vol+/Vol- (volum)
Øk eller reduser volumet.
Kildeknapper
Aux: Bytt lydkilden til MP3-kontakten
(3,5 mm kontakt).
BT / Pair: Bytt til Bluetooth-modus. Trykk
og hold for å aktivere paringsfunksjonen
i Bluetooth-modus eller koble fra den
eksisterende sammenkoblede Bluetoothenheten.
Optisk: Bytt lydkilden til den optiske
tilkoblingen.
HDMI ARC: Bytt kilde til HDMI ARCtilkobling.
USB: Bytt til USB-modus.

Kontakter
Denne delen inneholder en oversikt over
tilgjengelige koblinger på lydplanken.
AC ~

AU X

a

U SB

HDMI AR C

bc d

O PT ICAL

e

f
AC~
Koble til strømforsyningen.

EQ
Velg equalizer (EQ)-effekt.

AUX
Lydinngang fra for eksempel en MP3-spiller
(3,5 mm kontakt).
a

b

•
•
c

e

d

USB
Lydinngang fra en USB-lagringsenhet.
Oppgraderingsprogramvare for dette
produktet.

HDMI (ARC)
Koble til HDMI-inngangen på TVen.
OPTISK
Koble til en optisk lydutgang på TVen eller
en digital enhet.

f

Spor for veggbrakett

g
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•
•

•

Den medfølgende fjernkontrollen gjør det
mulig å betjene enheten på avstand.
Selv om fjernkontrollen drives innenfor den
funksjonelle rekkevidden (6 m), kan den
ikke fungere hvis det er noen hindringer
mellom enheten og fjernkontrollen.
Hvis fjernkontrollen brukes i nærheten av
andre produkter som genererer infrarøde
stråler, eller hvis andre fjernkontroller som
bruker infrarøde stråler brukes i nærheten
av enheten, kan den ikke fungere som den
skal. De andre produktene kan også oppleve
feil.

Forholdsregler om batterier
•

•
•
•
•
•

Når fjernkontrollen ikke skal brukes på
lang tid (mer enn en måned), bør du ta ut
batteriet fra fjernkontrollen for å hindre at
det lekker.
Hvis batteriene lekker, tørker du bort
lekkasjen inne i batterirommet og skifter
batteriene ut med nye.
Ikke bruk andre enn de spesifiserte
batteriene.
Ikke varm opp eller demonter batteriene.
Aldri kast dem i brann eller vann.
Ikke bær eller oppbevar batterier med
andre metallgjenstander. Dette kan føre
til at batteriene kortslutter, lekker eller
eksploderer.
Aldri lad opp et batteri med mindre du vet
at det er oppladbart.

Første gangs bruk:

•

Enheten har et
forhåndsinstallert
CR2025-litiumbatteri.
Fjern beskyttelsespapiret
for å aktivere
fjernkontrollbatteriet.

Plassering

Skifte batteri i fjernkontrollen
•

Fjernkontrollen krever et CR2025, 3 V
lithium-batteri.

1

Trykk tappen på siden av batteribrettet mot
skuffen.

2

Nå skyver du batteribrettet ut av
fjernkontrollen.

3

Ta ut det gamle batteriet. Plasser et nytt
CR2025-batteri i batteriskuffen med riktig
polaritet (+/-) som vist.

4

Skyv batteribrettet tilbake i sporet i
fjernkontrollen.

Plasser subwooferen minst 1 meter unna
lydplanken, og ti centimeter unna veggen.
For best resultat, plasser subwooferen som vist
nedenfor.

10 cm/4"

1 m/3 ft
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Norsk

Klargjør fjernkontrollen

3 Koble til
Denne delen hjelper deg med å koble lydplanken
til en TV og andre enheter, og deretter
konfigurere den. Hvis du vil ha informasjon om
de grunnleggende tilkoblingene til lydplanken og
tilbehøret, kan du se hurtigveiledningen.

Merk
• T
 Ven må støtte HDMI-CEC-og ARC-funksjonen.
HDMI-CEC og ARC må være satt til på.
• Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC
kan variere avhengig av TVen. Du finner
mer informasjon om ARC-funksjonen i
brukerhåndboken til TVen.
• Bare HDMI 1.4-kompatible kabler kan støtte ARCfunksjonen.

Merk
• F or identifikasjons- og tilførselsspesifikasjoner,
se typeskiltet på baksiden eller undersiden av
produktet.
• Før du lager eller endrer tilkoblinger, må
du kontrollere at alle enheter er koblet fra
strømuttaket.

Koble til optisk kontakt

OPTISK

Koble til HDMI (ARC)kontakten
Lydplanken støtter HDMI med Audio Return
Channel (ARC). Hvis TV-en er HDMI ARCkompatibel, kan du høre TV-lyden gjennom
lydplanken ved hjelp av én enkelt HDMI-kabel.

OPTISK UT

1

Koble til AUX-kontakt

HDMI (ARC)

•
HDMI (ARC)

1

2
10

Bruk en optisk kabel til å koble OPTISKkontakten på lydplanken til OPTISKkontakten på TVen eller en annen enhet.
• Den digitale optiske kontakten kan være
merket SPDIF eller SPDIF OUT.

Bruk en høyhastighets HDMI-kabel til å
koble HDMI Out (ARC)-til TV-kontakten
på lydplanken til HDMI ARC-kontakten på
TV-en.
• HDMI ARC-kontakten på TV-en kan
være merket annerledes. Du finner mer
informasjon i brukerhåndboken for TVen.
På TV-en din, slå på HDMI-CECoperasjoner. Du finner mer informasjon i
brukerhåndboken for TV-en.

Bruk en 3,5 mm til 3,5 mm lydkabel
(inkludert) for å koble TVens
hodetelefonkontakt til AUX-kontakten på
enheten.

AUX

Hodetelefon

Norsk

AUX

L
R

LYD UT

•

Bruk en RCA til 3,5 mm lydkabel (ikke
inkludert) for å koble TVens lydutganger til
AUX-kontakten på enheten.

Koble til strøm
•
•

•
•

Før du kobler til strømledningen, kontroller
at du har fullført alle andre tilkoblinger.
Risiko for skade på produktet! Sørg for
at nettspenningen stemmer overens med
spenningen som er trykt på baksiden eller
undersiden av enheten.
Koble strømkabelen til AC ~-kontakten på
enheten og deretter til en stikkontakt
Koble strømkabelen til AC ~-kontakten på
subwooferen og deretter til en stikkontakt.

Pare subwooferen
Automatisk paring

Koble lydplanken og subwooferen til
stikkontaktene, og trykk deretter på enheten
eller fjernkontrollen for å sette enheten til PÅmodus.
Subwooferen og lydplanken vil automatisk pares.
• Når subwooferen pares med lydplanken,
vil pare-indikatoren på subwooferen blinke
raskt.
• Når subwooferen er sammenkoblet
med lydplanken, vil par-indikatoren på
subwooferen lyse jevnt.
• Ikke trykk på Pair på baksiden av
subwooferen, med unntak av når du utfører
en manuell paring.

Manuell paring

Hvis du ikke hører lyd fra den trådløse
subwooferen må du pare den manuelt.

1
2

3

4

Koble begge enhetene fra strømuttaket
igjen, og koble dem deretter til igjen etter
3 minutter.
Trykk og hold inne Pair-knappen på
baksiden av subwooferen i noen sekunder.
Pair-indikatoren på subwooferen
blinker raskt.
Trykk deretter på enheten eller
fjernkontrollen for å slå på enheten.
Pair-indikatoren på subwooferen lyser
fast når det er vellykket.
Hvis Pair-indikatoren fortsetter å blinke,
gjentar du trinn 1-3.
Tips

• S ubwooferen bør være innenfor 6 m av lydplanken
i et åpent område (jo nærmere jo bedre).
• Fjern eventuelle gjenstander mellom subwooferen
og lydplanken.
• Hvis den trådløse tilkoblingen mislykkes igjen,
kontrollerer du om det er en konflikt eller sterk
interferens (f.eks. forstyrrelse fra en elektronisk
enhet) rundt stedet. Fjern disse konfliktene eller
sterke forstyrrelsene og gjenta prosedyrene
ovenfor.
• Hvis hovedenheten ikke er koblet til subwooferen
og den er i PÅ-modus, vil enhetens strømindikator
blinke.
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4 Bruke
lydplanken

Velg modus
1

Denne delen hjelper deg med å bruke lydplanken
til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.
Før du starter
• Foreta de nødvendige tilkoblingene som
er beskrevet i hurtigveiledningen og
brukerhåndboken.
• Sett lydplanken til riktig kilde for andre
enheter.

Slå PÅ og AV
•

•
•
•

Første gang du kobler enheten til
stikkontakten, vil enheten være i standbymodus. Standby-indikatoren tennes.
Trykk på -knappen på fjernkontrollen for
å slå hovedenheten AV eller PÅ.
Koble fra stikkontakten hvis du vil slå av
enheten helt.
Hvis en TV eller en ekstern enhet (kun for
Aux-kontakt) er tilkoblet, vil enheten slå seg
automatisk på når TVen eller den eksterne
enheten er slått på.

Auto standby
Enheten slår seg automatisk av i standbymodus etter ca. 15 minutter hvis TVen eller den
eksterne enheten kobles fra eller slås av.
• For å slå enheten helt av, trekk støpselet ut
av stikkontakten.
• Slå av enheten helt for å spare strøm når
den ikke er i bruk.

Trykk på Source-knappen gjentatte ganger
på enheten eller trykk på Aux, Optisk,
HDMI ARC, BT/pair, USB-knappene på
fjernkontrollen for å velge ønsket modus.
Indikatorlampen på lydplanken vil vise
hvilken modus som er i bruk.
• Aux / USB: Når denne lyser, viser det
at lydplanken er i Aux-modus. Når
denne blinker, viser det at lydplanken er
i USB-modus.
• BT: Når denne lyser, viser det at
lydplanken er i Bluetooth-modus.
• Optisk: Når denne lyser, viser det at
lydplanken er i optisk-modus.
• HDMI (ARC): Når denne lyser, viser
det at lydplanken er i HDMI ARCmodus.

Velg equalizer (EQ)-effekt
Velg forhåndsdefinerte lydmoduser som passer
din video eller musikk.

1

Trykk på EQ-knappen på fjernkontrollen for
å velge ønskede forhåndsinnstilte equalizereffekter:
Alle lampene lyser opp i 0,5 sek for
å indikere at menyen for EQ-valg er
angitt.
Tenner lysdioder i 3 sekunder for å vise
gjeldende EQ-modus i henhold til EQmodusdefinisjonen.
• (Film)
anbefalt for visning av filmer
•• (Musikk)
anbefales for å lytte til musikk
••• (Nyheter)
anbefales for å lytte til nyheter
Trykk på EQ-knappen for å bytte
mellom modusene.
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1

4

Velg og spill av lydfiler eller musikk på
Bluetooth-enheten.
• Under avspilling, hvis det kommer et
anrop vil musikkavspillingen stanse
midlertidig. Avspillingen gjenopptas når
samtalen avsluttes.
• Hvis Bluetooth-enheten støtter
AVRCP-profil, kan du trykke på
/
for å hoppe til et spor eller
trykke på
for å pause/gjenoppta
avspillingen.

5

For å avslutte Bluetooth, velg annen kilde.
• Når du bytter tilbake til Bluetoothmodus, forblir Bluetooth-tilkoblingen
aktiv.

Trykk Vol +/Vol-(Volum) for å øke eller
redusere volumnivå.
• For å dempe lyden, trykk på (Mute).
• For å gjenopprette lyden, trykk
(Mute) igjen eller trykk Vol +/Vol(Volume).

Merk: Når du justerer volumet, blinker LEDindikatoren for status raskt. Når volumet har
nådd maksimums-/minimumsverdi, blinker statusLED-indikatoren én gang.

Bruk av Bluetooth
Via Bluetooth kobler du lydplanken til Bluetoothenheten (for eksempel en iPad, iPhone, iPod
touch, Android-telefon eller bærbar datamaskin),
og deretter kan du lytte til lydfilene som er lagret
på enheten via lydplankens høyttalere.
Hva du trenger
• En Bluetooth-enhet som støtter Bluetoothprofil A2DP, AVRCP og med Bluetoothversjon som 4.2 + EDR.
• Den maksimale rekkevidden mellom
lydplanken og en Bluetooth-enhet er ca.
10 meter.

1

2

3

Trykk på Kilde-knappen gjentatte ganger
på enheten eller trykk BT-knappen på
fjernkontrollen for å sette lydplanken til
Bluetooth-modus.
BT-indikatoren blinker.
På Bluetooth-enheten, slå på Bluetooth,
søk etter og velg Philips HTL3325 for å
starte tilkoblingen (se brukerhåndboken
for Bluetooth-enheten for å aktivere
Bluetooth).
Under tilkobling blinker BT-indikatoren.
Vent til du hører en talemelding fra
lydplanken.
Hvis tilkoblet, vil BT indikatoren lyse
fast.

Merk
• M
 usikkstrømmen kan bli avbrutt av hindringer
mellom enheten og lydplanken, for eksempel vegg,
metalliske gjenstander som dekker enheten, eller
andre enheter i nærheten som opererer i samme
frekvens.
• Hvis du vil koble lydplanken til en annen Bluetoothenhet, trykker du på og holder BT/pair på
fjernkontrollen for å koble fra den tilkoblede
Bluetooth-enheten.

AUX/Optisk/HDMI ARCbetjening
Pass på at enheten er koblet til en TV eller
lydenhet.

1

Trykk på Kilde-knappen gjentatte ganger på
enheten eller trykk på Aux, Optisk, HDMI
ARC-knappene på fjernkontrollen for å
velge ønsket modus.

2

Betjen lydenheten direkte for
avspillingsfunksjoner.

3

Trykk på VOL +/--knapper for å justere
volumet til ønsket nivå.
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Norsk

Juster volumet

Tips
• M
 ens du er i OPTISK/HDMI ARC-modus, hvis det
ikke er lyd fra enheten og statusindikatoren blinker,
må du kanskje aktivere PCM eller Dolby Digitalsignalutgang på kildeenheten (for eksempel TV,
DVD eller Blu-ray-spiller).

Bruke USB
Nyt lyd fra en USB-lagringsenhet, for eksempel
en MP3-spiller og USB flash-minne, etc.

1
2
3

Sett inn USB-enheten.
Trykk på Kilde-knappen gjentatte ganger
på enheten eller trykk på USB-knappen på
fjernkontrollen for å velge USB-modus.
Under avspilling:

5 Veggfeste
Merk
• F eil veggmontering kan føre til ulykker eller
skader. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte
forbrukerstøtte i ditt land.
• Før veggmontering, sørg for at veggen kan støtte
vekten av lydplanken.
• Før veggmontering, du trenger ikke å fjerne de fire
gummi føttene nederst på lydplanken. Om du gjør
det, kan ikke gummiføttene festes tilbake.

Skrulengde/diameter
Avhengig av hvilken type veggmontering av
lydplanken, må du passe på at du bruker skruer
med passende lengde og diameter.
3,5-4 mm

Knappen Handling
Start, pause eller gjenoppta avspilling.
/
Hopp til neste eller forrige spor.
Tips
• E
 nheten støtter USB-enheter med opptil 32 GB
minne.
• Denne enheten kan spille av MP3/WAV/WMA.
• Støtter en USB-port: 5 V , 500 mA.
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4 mm

> 25 mm

Se illustrasjonen i hurtigveiledningen om hvordan
du monterer lydplanken på veggen.
1)	Bor to hull i veggen.
2) Fest pluggene og skruene i hullene.
3) Heng lydplanken på festeskruene.

Merk
• Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Bluetooth/trådløs
•
•
•
•
•

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
Bluetooth-versjon: 4.2 + EDR
Frekvensbånd/utgangseffekt:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
2,4 G trådløst frekvensområde:
2400 MHz ~ 2483 MHz
2,4 G trådløs maksimaleffekt: 6 dBm

Hovedenhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strømforsyning: 100-240 V~ 50/60 Hz
Maks utgangseffekt med høyttaler:
25 W x 4 + 50 W x 2
Strømforbruk: 25 W
Strømforbruk ved standby: < 0,5 W
USB: 5 V 500 mA
Frekvensrespons: 120 Hz - 20 KHz
Følsomhet for lydinngang (Aux): 500 mV
Høyttalerimpedans: 8 Ω x 2 + 4 Ω
Mål (B x H x D):
950 x 67,3 x 81,7 mm
Vekt: 2,2 kg
Driftstemperatur: 0–45 °C

Subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strømforsyning: 100-240 V~, 50-60 Hz
Utgangseffekt: 100 W
Strømforbruk: 25 W
Standby strømforbruk: < 0,5 W
Frekvensrespons: 40 Hz - 120 Hz
Impedans: 3 Ω
Mål (B x H x D):
150 x 412 x 310 mm
Vekt: 5,4 kg
Driftstemperatur: 0–45 °C

Norsk

6	���������������
Produktspesifikasjoner

Fjernstyring
•
•

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

Støttede lydformater
•

HDMI ARC
Dolby Digital, LPCM 2ch

•

OPTISK
Dolby Digital, LPCM 2ch

•

BLUETOOTH
SBC

•

USB
MP3, WAV, WMA
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7 Feilsøking
Advarsel
• F are for elektrisk støt. Fjern aldri dekselet på
produktet.

For å holde garantien gyldig må du aldri prøve å
reparere produktet selv.
Hvis du har problemer med bruk av dette
produktet må du sjekke følgende punkt før du
ber om service.
Hvis du fortsatt har et problem, få støtte på
www.philips.com/welcome.

Fjernkontrollen fungerer ikke
•
•
•
•
•

Jeg finner ikke Bluetooth-navnet til
denne enheten på Bluetooth-enheten
•
•

Ingen strøm
•
•
•

Kontroller at strømledningen er riktig
tilkoblet.
Kontroller at det er strøm i stikkontakten.
Trykk på standby-knappen på
fjernkontrollen eller lydplanken for å slå på
lydplanken.

•
•
•

•

•
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Skru opp volumet. Trykk på Volum opp på
fjernkontrollen eller på lydplanken.
Trykk på MUTE på fjernkontrollen for å
kontrollere at lydplanken ikke er dempet.
Trykk på kilde-knappene for å velge en
annen inngangskilde.
Når du bruker en av de digitale inngangene,
hvis det ikke er lyd:
-	Prøv å sette TV-utgangen til PCM
- Koble direkte til Blu-ray/annen kilde,
noen TVer videresender ikke digital lyd.
TVen kan være innstilt på variabel lydutgang.
Kontroller at lydutgangsinnstillingen er satt
til FAST eller STANDARD, ikke VARIABEL.
Se brukerhåndboken for TVen for mer
detaljert informasjon.
Hvis du bruker Bluetooth, må du kontrollere
at volumet på kildeenheten er skrudd opp
og at enheten ikke er dempet.

Kontroller at Bluetooth-funksjonen er
aktivert på Bluetooth-enheten.
Koble enheten sammen med Bluetoothenheten på nytt.

Dette er en 15 minutters
utkoblingsfunksjon, en av ERPIIstandardkravene for å spare strøm
•

Ingen lyd
•

Før du trykker på en kontrollknapp for
avspilling, må du først velge riktig kilde.
Reduser avstanden mellom fjernkontrollen
og enheten.
Sett inn batteriet med dets polariteter (+/-)
justert som indikert.
Bytt ut batteriet.
Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren
foran på enheten.

Når enhetens eksterne inngangssignal nivå
er for lavt, vil enheten slås automatisk av
etter 15 minutter. Øk volumnivået for den
eksterne enheten.

Subwooferen er inaktiv eller
indikatoren på subwooferen lyser ikke
•

Koble strømledningen fra stikkontakten, og
koble den til igjen etter 3 minutter for å
tilbakestille subwooferen.

Bluetooth® ordmerke og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.
Uttrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface OG HDMI-logoen, er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker
for Dolby Laboratories.

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV
og brukes under lisens. Dette produktet produseres av og selges under ansvaret til
MMD Hong Kong Holding Limited eller et tilknyttet selskap, og MMD Hong Kong
Holding Limited er garantien i forhold til dette produktet.

