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Obs!

Titta på videokurser och hitta svaren på många
vanliga frågor om produkten på www.philips.com.

Det här avsnittet innehåller juridiska meddelanden
och varumärkesinformation.

Kurser

Uppfyllelse

För att konfigurera din SoundBar och få extra
information, se videokurserna på www.philips.
com/support.

Vanliga frågor
Om du får problem läser du svaren på vanliga
frågor för din SoundBar på www.philips.com/
support.
Om du fortfarande behöver hjälp kontaktar du
Philips kundtjänst i landet.
Varning
•• Försök inte att laga din SoundBar själv. Det

kan leda till allvarliga personskador eller svåra
skador på SoundBar och garantin kan upphöra
att gälla.

Kontakta Philips
Om du kontaktar Philips behöver du ange
modell- och serienumret till produkten. Modelloch serienumret finns på produktens bak- eller
undersida. Anteckna numren innan du ringer
Philips:
Modellnummer
__________________________
Serienr ___________________________

2

SV

Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och
andra relevanta villkor i direktivet 2006/95/EG
(Low Voltage), 2004/108/EG (EMC).

Nätsäkring
Den här informationen gäller bara produkter med
en nätkontakt från Storbritannien.
Den här produkten har en godkänd gjuten kontakt.
Om du byter säkringen ska du använda en med:
• klassificering synlig på kontakten,
• den ska vara BS 1362-godkänd och
• ha ASTA-godkännandemärke.
Kontakta återförsäljaren om du är osäker på vilken
typ av säkring du ska använda.
Varning! För att uppfylla EMC-direktivet
(2004/108/EG) får nätkontakten inte skiljas från
nätsladden.

Tillverkas på licens enligt de amerikanska
patenten: 5 451 942 , 5 956 674, 5 974 380,
5 978 762, 6 487 535 och andra amerikanska
och världsomfattande patent som är utfärdade
eller väntande. DTS och symbolen registrerade
varumärken och DTS Digital Surround och DTSlogotyperna är varumärken som tillhör DTS, Inc.
Produkten innehåller programvara. DTS, Inc.
Med ensamrätt.

Tillverkat på licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic och dubbel-D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI
licensing LLC i USA och andra länder.
Regionala meddelanden
Klass 1 laserapparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt
än i denna bruksanvisning speci ficerats, kan
användaren utsättas för osynlig laserstrålning,
som överskrider gränsen för laserklass 1. Obs!
Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter
inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen
är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.
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Viktigt

Läs igenom och se till att du förstår alla
instruktioner innan du använder din SoundBar. Om
skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts
gäller inte garantin.

Säkerhet
Risk för elektriska stötar eller brand!
• Utsätt varken produkten eller tillbehören
för regn eller vatten. Placera aldrig behållare
med vätska, t.ex. vaser, i närheten av
produkten. Om vätska spills på produkten
ska du omedelbart koppla bort den från
elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att
produkten kan kontrolleras före användning.
• Placera varken produkten eller tillbehören
i närheten av öppen eld eller andra
värmekällor, inklusive direkt solljus.
•• För aldrig in föremål i produktens
ventilationshål eller de andra öppningarna.
•• Om nätkontakten eller ett kontaktdon
används som frånkopplingsenhet ska den
vara lätt att komma åt.
•• Dra ur nätsladden före åskväder.
•• När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i
kontakten, aldrig i sladden.
Risk för kortslutning eller brand!
•• Innan du ansluter produkten till nätuttaget
måste du kontrollera att spänningseffekten
motsvarar det värde som anges på
produktens baksida. Sätt aldrig i produktens
kontakt i nätuttaget om spänningen inte
stämmer.
Risk för personskada eller skada på SoundBar!
•• Om produkten ska monteras på väggen
ska du endast använda det medföljande
väggmonteringsfästet. Förankra väggstativet
på en vägg som klarar av den kombinerade
vikten av produkten och väggstativet.
Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips
tar inte ansvar för olyckor eller skador som
inträffar till följd av felaktig väggmontering.
•• Placera aldrig produkten eller andra
föremål på nätsladdar eller annan elektrisk
utrustning.
•• Om produkten transporteras i
temperaturer under 5 °C packar du
upp produkten och väntar tills den har
rumstemperatur innan du ansluter den till
elnätet.
SV
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Varumärken

••

Delar av den här produkten kan vara
tillverkade av glas. Hantera den varsamt för
att undvika personskador och skador på
produkten.
Risk för överhettning!
•• Installera aldrig den här produkten i ett
trångt utrymme. Lämna ett utrymme på
minst 10 cm runt hela produkten för att
sörja för god ventilation. Se till att gardiner
och andra föremål inte täcker produktens
ventilationshål.
Risk för kontaminering!
• Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya
eller kol och alkaliska).
• Ta ut batterierna om de är urladdade eller
om fjärrkontrollen inte ska användas under
en längre period.
• Batterier innehåller kemiska substanser och
bör därför kasseras på lämpligt sätt.
Varning! Barn kan svälja batterierna!
• Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla
ett myntformat batteri som kan sväljas
av misstag. Förvara alltid batteriet utom
räckhåll för barn!

Ta hand om produkten
Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra
produkten.

Ta hand om miljön

Produkten är utvecklad och tillverkad av
högkvalitativa material och komponenter som
både kan återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad
papperskorg visas på produkten innebär det att
produkten omfattas av det europeiska direktivet
2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta
närmaste återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina
gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.
Genom att kassera dina gamla produkter på
rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella
negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EUdirektivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras
med normalt hushållsavfall.
Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av batterier eftersom korrekt kassering
bidrar till att minska negativ påverkan på miljö
och hälsa.

4
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Din SoundBar

Fjärrkontroll

Gratulerar till din nya produkt och välkommen
till Philips! Genom att registrera din SoundBar på
www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
Philips support.

2

Huvudenhet
1

14
2

3

3

4
5

13
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7
a SOURCE

8

Välj en ljudkälla för SoundBar.

b

c

•
•

9

(Vänteläge-på)
Slå på SoundBar eller till standbyläge.
När SoundBar är i standbyläge lyser
standbyindikatorn röd.

10

+/- (Volym)
Höj eller sänk volymen.

11

d Teckenfönster

12

a

•
•

(Vänteläge-på)
Slå på SoundBar eller till standbyläge.
När EasyLink är aktiverat håller du
knappen intryckt i minst tre sekunder
för att låta alla anslutna HDMI
CEC-kompatibla enheter övergå till
standbyläge.
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b HDMI SOURCE

Växla ljudkälla till HDMI-anslutningen.

c DOCK for iPod

Växla till Philips-docka för iPod eller iPhone.

d Navigationsknappar (
Navigera i menyer.

/

/

/

)

e OK

Bekräfta en inmatning eller ett val.

f

SOUND SETTINGS
Få åtkomst till eller stäng ljudalternativen.

g Knappar på docka för iPod/iPhone
•
(Stopp)/EXIT: Sluta spela upp
•

•

•

h

från iPod eller iPhone eller avsluta
SoundBar-inställningsmenyn.
/ (Föregående/nästa): Gå framåt
eller bakåt till nästa spår eller fil. Tryck
in och håll kvar för att söka bakåt eller
framåt.
(Spela upp/pausa): Starta, pausa
eller återuppta uppspelningen. Tryck in
och håll kvar för att stänga av iPod eller
iPhone.
Navigeringsknapp ( ): Återgå till
föregående meny på iPod eller iPhone
eller återgå till föregående SoundBarmeny.

(Tyst)
Stäng av eller återställ volym.

i +/- (Volym)

Höj eller sänk volymen.

j TREBLE +/-

Höj eller sänk diskanten.

k BASS +/-

Höj eller sänk basen.

l AMBISOUND

Välj Ambisound-, bil- eller stereoläge.

m SETUP

Öppna inställningsmenyn.

n AUDIO SOURCE
• OPTI IN: Växla ljudkälla till den optiska
•
•
•

6
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anslutningen.
COAX IN: Växla ljudkälla till
koaxialanslutningen.
AUX: Växla ljudkälla till AUXanslutningen.
MUSIC iLINK: Växla ljudkälla till
MUSIC iLINK-anslutningen.

EasyLink-kontroller
Med EasyLink kan du kontrollera din SoundBar,
TV:n och de anslutna enheterna med
standbyknappen på SoundBar-fjärrkontrollen.
•
(Vänteläge-på): Håll nedtryckt för att
växla SoundBar, TV:n och de anslutna
enheterna till standbyläge.

Anslut din SoundBar

I det här avsnittet får du information om hur du
ansluter SoundBar till en TV och andra enheter.
Mer information om de grundläggande
anslutningarna för SoundBar och tillbehör finns
i snabbstartguiden. På www.connectivityguide.
philips.com finns en mer omfattande interaktiv
guide.
Kommentar
•• På typplattan på produktens baksida eller

undersida finns information om identifiering
och strömförsörjning.
•• Innan du gör eller ändrar några anslutningar
ser du till att alla enheter är bortkopplade från
eluttaget.

Subwoofer
Följ stegen nedan för att placera, ansluta och
konfigurera subwoofern.

Ansluta
Anslut subwoofern till SoundBar enligt
beskrivningen i snabbstartguiden.

Inställning
Konfigurera subwoofern via inställningsmenyn.
Tryck på SETUP upprepade gånger för
att välja SUBW VOL på teckenfönstret
(se ‘Alternativ och inställningar i
installationsmenyn’ på sidan 16).
Tryck på OK.
Tryck på Navigationsknappar ( / ) för
att ändra volymen.
Bekräfta genom att trycka på OK.
Stäng menyn genom att trycka på EXIT.

1
2
3
4
5

Anslutningar
Anslut andra enheter till SoundBar.

Svens ka
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Vänster sida

Placering
Ställ subwoofern minst en meter (tre fot) bort,
till vänster eller höger om SoundBar och tio
centimeter från väggen.
Ställ subwoofer så som visas nedan för bästa
resultat.

MU
SIC
iLIN
K

MUSIC iLINK
Ljudingång från en MP3-spelare.

Bakre vänster

AC MAINS~

AC MAINS~
Anslut till elnätet.

SV
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Anslut till TV

Bakre mitt
6

COAXIAL
DIGITAL IN

5
4
3

OPTICAL

HDMI IN

1

L
(WHITE)
AUDIO IN-AUX

2

R
(RED)
HDMI OUT (ARC)
TO TV

DOCK for iPod

a HDMI IN 1/2

Anslut till HDMI-utgången på ljudenheterna.

b TO TV–HDMI OUT (ARC)

Ansluter till HDMI-ingången på TV:n.

c DOCK for iPod

Anslut till en Philips-docka för iPod eller
iPhone.(Modell: Philips DCK3060).

d AUDIO IN–AUX

Ansluter till en analog radioutgång i TV:n
eller en analog enhet.

Anslut SoundBar till en TV. Du kan lyssna till ljud
från TV-program via SoundBar. Använd den bästa
anslutningen som är tillgänglig på SoundBar och
TV:n.

Alternativ 1: ansluta till TV:n via HDMI
(ARC)
SoundBar kan hantera HDMI version 1.4 – ARC
(Audio Return Channel). Om TV:n är HDMI
ARC-kompatibel ansluter du SoundBar till TV:n
med HDMI ARC-anslutningen.
Med HDMI ARC behöver du ingen extra
ljudkabel om du vill spela upp ljud från TV via
SoundBar.
För att använda en HDMIhöghastighetskabel ansluter du HDMI OUT
(ARC)-kontakten på SoundBar till HDMI
ARC-kontakten på TV:n.
TV:ns HDMI ARC-kontakt kan vara
märkt med HDMI IN eller HDMI. Mer
information om anslutningar till TV:n finns i
användarhandboken.

1

e DIGITAL IN–OPTICAL

Ansluter till en optisk ljudutgång i TV:n eller
en digital enhet.

f DIGITAL IN–COAXIAL

TV

Ansluter till en koaxial radioutgång i TV:n
eller en digital enhet.

Bakre höger

2
SUBWOOFER (6Ω)

SUBWOOFER
Anslut till den medföljande subwoofern.
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Starta HDMI-CEC på TV:n. Mer information
finns i TV:n användarhandbok.
»» Ljudet från TV:n spelas upp automatiskt
på SoundBar.
Om ljud från TV:n inte spelas upp
automatiskt väljer du korrekt videoingång
på TV:n.

Alternativ 2: Anslut till TV:n via en analog
ljudkabel
TV

Om TV:n inte har HDMI-kontakter ansluter
du SoundBar till TV:n genom en analog
ljudkabelanslutning.
Om du använder en analog kabel ansluter
du AUX-kontakterna på SoundBar till
ljudkontakterna på TV:n.

1

TV

3

I annat fall väljer du rätt videoingång för
TV:n.
Tryck på SOURCE på SoundBar flera
gånger för att välja korrekt ljudingång (se
‘Lyssna på en ansluten enhet’ på sidan 11).

Ansluta till andra enheter via
HDMI
Anslut digitala enheter direkt till SoundBar via en
HDMI-anslutning. Digitala enheter kan omfatta en
Blue-ray-spelare, digitaldekoder, spelkonsol eller
videokamera.
Om du använder en HDMIhöghastighetskabel ansluter du HDMI
OUT-kontakten på din digitala enhet till
HDMI IN-kontakten på SoundBar.

1

Svens ka

2

2
3
4
5

Använd en annan HDMI-höghastighetskabel
och anslut HDMI OUT (ARC)-kontakten
på SoundBar till HDMI IN- eller HDMI
ARC-kontakten på TV:n.
Starta HDMI-CEC på de anslutna
enheterna. Mer information finns i
användarhandböckerna som hör till
enheterna.
Välj korrekt videoingång på TV:n.
Välj den korrekta HDMI-ingången på
SoundBar (se ‘Konfigurera de anslutna
enheternas ljud’ på sidan 11).
Kommentar

•• Om du ansluter HDMI OUT (ARC)-kontakten
på SoundBar till en HDMI ARC-kompatibel
TV kan du antingen välja att ljudet kommer
från SoundBar eller från TV:n. Mer information
om hur du mappar TV-ljudet finns i TV:ns
användarhandbok.
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Ansluta ljud från TV:n eller
andra enheter
Spela upp ljud från TV:n eller andra enheter via
SoundBar.
Använd anslutningen med bäst kvalitet som finns
tillgänglig på andra enheter.
Kommentar

Alternativ 2: ansluta ljud via en digital
koaxialkabel
Ljud av bra kvalitet
Om du använder en koaxialkabel ansluter
du COAXIAL-kontakten på SoundBar till
COAXIAL/DIGITAL OUT-kontakten på
enheten.
Den digitala koaxialanslutningen kan vara märkt
DIGITAL AUDIO OUT.

•• Ljudanslutningarna i den här

användarhandboken är bara
rekommendationer. Du kan även använda
andra anslutningar.
•• När SoundBar och TV:n är anslutna via HDMI
ARC behövs ingen ljudanslutning.

Alternativ 1: ansluta ljud via en digital
optisk kabel
Ljud av bästa kvalitet
Om du använder en optisk kabel ansluter du
OPTICAL-kontakten på SoundBar till OPTICAL
OUT-kontakten på enheten.
Den digitala optiska kontakten kan vara märkt
med SPDIF, SPDIF OUT eller OPTICAL.

Tips
•• Om du vill spela upp video från enheten
ansluter du enheten till TV:n med en
videoanslutning.

Alternativ 3: ansluta ljud via analoga
ljudkablar
TV

Ljud av grundläggande kvalitet
Om du använder en analog kabel ansluter
du AUX-kontakterna på SoundBar till
ljudkontakterna på enheten.
VCR

Tips
•• Om du vill spela upp video från enheten
ansluter du enheten till TV:n med en
videoanslutning.

10
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Kontrollera ljudinställningarna när du ansluter en
enhet till SoundBar.
Starta HDMI-CEC på TV:n och andra
enheter. Mer information finns i
användarhandboken till TV:n och den andra
enheten.
Välj Förstärkare från TV-högtalarmenyn.
Mer information finns i TV:n
användarhandbok.
Starta systemljudkontrollen på SoundBar
och mappa sedan den anslutna enhetens
ljud till rätt kontakter på SoundBar (se
‘Spela upp ljud från SoundBar’ på sidan 15).
Om den anslutna enheten inte är HDMICEC-kompatibel trycker du på källknappen på
huvudenheten eller fjärrkontrollen för att välja
den korrekta ljudingången på SoundBar (se
‘Lyssna på en ansluten enhet’ på sidan 11).

1
2
3

Lyssna på en ansluten enhet
Innan du kan lyssna på en ansluten enhet väljer du
källan för enheten.
Huvudenhet
Tryck på SOURCE på SoundBar för att växla
mellan och välja en av följande ljudkällor i
teckenfönstret:
HDMI ARC (om tillgänglig) > HDMI IN1 >
HDMI IN2 > MUSIC I-LINK > IPOD > AUX >
OPTI IN > COAX IN
Fjärrkontroll
Tryck på AUDIO SOURCE eller HDMI
SOURCE på fjärrkontrollen för att växla mellan
och välja en ljudkälla, enligt följande tabell.
Källknapp

Visa text

Ljudkälla

AUDIO
SOURCE
AUDIO
SOURCE
AUDIO
SOURCE
AUDIO
SOURCE
HDMI SOURCE

OPTI IN

Optisk ingång

COAX IN

Koaxialingång

AUX

AUX-ingång

MUSIC
I-LINK
HDMI
ARC (om
tillgänglig)
HDMI SOURCE HDMI IN1
eller HDMI
IN2

Svens ka

Konfigurera de anslutna enheternas ljud

MP3-ingång
HDMI ARCutgång
HDMI-ingång

Kommentar
•• HDMI ARC kan bara väljas om du ansluter

SoundBar till den HDMI ARC-kompatibla TV:n
via HDMI ARC (se ‘Alternativ 1: ansluta till
TV:n via HDMI (ARC)’ på sidan 8).

SV
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Använda SoundBar

Det här avsnittet hjälper dig att använda SoundBar
för uppspelning av ljud från anslutna enheter.
Innan du börjar
• Gör de anslutningar som krävs enligt
beskrivningen i snabbstartguiden och
användarhandboken.
• Koppla SoundBar till korrekt källa för andra
enheter.

Välja ljud
I det här avsnittet får du information om hur du
väljer det optimala ljudet för video eller musik.

Ljudalternativ och -inställningar
Ljudalternativ Inställning för alternativet
MODE
AUTO
MOVIE
MUSIC
ORIGINAL
NEWS
GAMING
AUTO VOL ON
OFF
NIGHT
ON
OFF
AUD SYNC 0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180
MS, 190 MS, 200 MS

1

Tryck på SOUND SETTINGS upprepade
gånger för att få åtkomst till ljudalternativen
i teckenfönstret (se ‘Ljudalternativ och
-inställningar’ på sidan 12).
Välj en inställning och tryck på OK.
Tryck på Navigationsknappar ( / ) för
att välja ett alternativ.
Tryck på EXIT för att avsluta.
Om du inte trycker på en knapp inom tio
sekunder avslutas menyn automatiskt.

2
3
4

12

SV

Ljudläge
Välj fördefinierade ljudlägen som passar din
video eller musik.
Tryck på SOUND SETTINGS upprepade
gånger för att välja MODE i teckenfönstret
(se ‘Ljudalternativ och -inställningar’ på sidan
12).
Välj läge och tryck sedan på OK.
Tryck på Navigationsknappar ( / ) för
att välja en inställning:
• AUTO: Välj antingen MOVIE eller
MUSIC automatiskt beroende på
ljudströmmen.
• MOVIE: Njut av en bioljudupplevelse,
speciellt förbättrad för filmer.
• MUSIC: Omskapa den ursprungliga
inspelningsmiljön för musiken, i studion
eller på en konsert.
• ORIGINAL: Upplev det ursprungliga
ljudet i filmer och musik, utan tillagda
ljudeffekter.
• NEWS: Hör varje ord med optimerat
tal och klar röst.
• GAMING: Njut av rafflande arkadljud,
perfekt för actionfyllda videospel eller
högljudda fester.

1
2
3

Automatisk volym
Sätt på den automatiska volymen för att hålla
volymen konstant när du byter till en annan källa.
Tryck på SOUND SETTINGS upprepade
gånger för att välja AUTO MODE i
teckenfönstret (se ‘Ljudalternativ och
-inställningar’ på sidan 12).
Tryck på OK.
Tryck på Navigationsknappar ( / ) för
att välja en inställning:
• ON: Slå på automatisk volym.
• OFF: Stäng av automatisk volym.

1
2
3

Night mode

1
2
3

Kommentar
•• Om automatisk volym är inställd på ON kan
du inte aktivera nattläget.

Synkronisera bild och ljud
Om ljud och video inte är synkroniserade kan
du fördröja ljudet så att det synkroniseras med
bilden.
Tryck på SOUND SETTINGS upprepade
gånger för att välja AUD SYNC i
teckenfönstret (se ‘Ljudalternativ och
-inställningar’ på sidan 12).
Tryck på OK.
Inom två sekunder trycker du på
Navigationsknappar ( / ) för att ändra
fördröjningen som visas i teckenfönstret.
Bekräfta genom att trycka på OK.

1
2
3

4

Ambisound
Ställ in Ambisound för att ge bästa möjliga
surroundljudseffekt.
Tryck på AMBISOUND flera gånger för att välja
en inställning i teckenfönstret:
• AMBISOUND: Surroundljud för rummet
(se ‘Ambisound’ på sidan 16).
• STEREO: 2-kanalsstereoljud. Perfekt för att
lyssna på musik.
• AUTO: Surroundljud baserat på
ljudströmmen.

Kommentar
•• Om du spelar upp en källa med DTS visas DTS
i teckenfönstret i två sekunder.

•• Om du spelar upp en källa med Dolby visas
DOLBY D i teckenfönstret i två sekunder.

Equalizer
Ändra det höga registret (diskant) och det låga
registret (bas) i inställningarna för SoundBar.
Tryck på TREBLE +/- eller BASS +/- för att ändra
frekvensen som visas i teckenfönstret.

MP3-spelare
Anslut MP3-spelaren för att spela upp ljudfiler eller
musik.
Vad du behöver
• En MP3-spelare.
• En 3,5 mm stereoljudkabel.

Spela musik

1
2
3

Anslut MP3-spelaren till SoundBar enligt
beskrivningen i snabbstartguiden.
Tryck på AUDIO SOURCE flera gånger för
att välja MUSIC I-LINK i teckenfönstret.
Tryck på knapparna på MP3-spelaren för att
välja och spela upp ljudfiler.

iPod eller iPhone
Genom att ansluta och installera en Philips-docka
för iPod/iPhone kan du använda SoundBar till att
spela upp musik, filmer och foton från din iPod
eller iPhone.
Vad du behöver
• En Philips-docka (Modell: Philips DCK3060).
• En gul kompositkabel.
Kommentar
•• Philips-dockan för iPod eller iPhone säljs
separat.

•• Ladda iPod eller iPhone i dockningsstationen
när SoundBar är i iPod-läge.

SV
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När du vill lyssna på låg volym sänks volymen vid
höga ljud när du spelar skivor. Nattläge är endast
tillgängligt för Dolby-kodade DVD- och Blu-ray
Disc-skivor.
Tryck på SOUND SETTINGS upprepade
gånger för att välja NIGHT i teckenfönstret
(se ‘Ljudalternativ och -inställningar’ på sidan
12).
Tryck på OK.
Tryck på Navigationsknappar ( / ) för
att välja en inställning:
• ON: Slå på nattläge.
• OFF: Stäng av nattläge.

Docka din iPod eller iPhone

1
2
3

Flytta skjutreglaget längst ned på dockan till
STANDARD och anslut sedan dockan till
SoundBar.
Anslut den gula kompositkabeln till dockan
och TV:n.
Slå på din iPod eller iPhone och sätt den i
dockan.

Spela musik

1
2
3

Docka din iPod eller iPhone (se ‘Docka din
iPod eller iPhone’ på sidan 14).
Tryck på DOCK for iPod.
»» IPOD visas i teckenfönstret.
Tryck på uppspelningsknapparna för att
styra uppspelningen.

Knapp
Navigationsknappar (
/ )
OK

Åtgärd
Navigera uppåt och
nedåt i menyerna.
Bekräfta en inmatning
eller ett val.
/ (Föregående/ Gå framåt eller bakåt till
nästa spår eller fil. Tryck
nästa)
in och håll kvar för att
söka bakåt eller framåt.
Starta, pausa eller
(Spela upp/
återuppta uppspelningen.
pausa)
Tryck in och håll kvar för
att stänga av iPod eller
iPhone.
Sluta spela upp från
(Stopp)/EXIT
iPod eller iPhone eller
avsluta SoundBarinställningsmenyn.
Återgå till föregående
Navigeringsknapp
meny på iPod eller
( )
iPhone eller återgå till
föregående SoundBarmeny.

Spela upp video och bildspel

1
2
3
4
5
6

SV

Bläddra på iPod- eller iPhone-skärmen och
välj videor eller foton.
Tryck på
(Spela upp/pausa) på
SoundBar-fjärrkontrollen för att spela upp
videoklipp eller foton.
»» Bilden visas på TV:n.

EasyLink
SoundBar har funktioner för Philips EasyLink, som
använder HDMI-CEC-protokollet (Consumer
Electronics Control). EasyLink-kompatibla enheter
som ansluts via HDMI kan kontrolleras med en
enda fjärrkontroll.
Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med
alla HDMI-CEC-enheter.
Vad du behöver
• HDMI-CEC-kompatibla enheter.
• En HDMI-anslutning mellan de anslutna
enheterna.

Slå på

1
2
3
4
5
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Aktivera inställningen TV ON på iPhone.
Välj TV Out-alternativet på iPhone.
Docka din iPod eller iPhone (se ‘Docka din
iPod eller iPhone’ på sidan 14).
Tryck på DOCK for iPod.
Ställ in TV:n på AV/VIDEO-källa
(motsvarande den gula kompositkabeln).
»» TV-skärmen släcks.

Slå på HDMI-CEC-funktionerna för
TV:n och andra anslutna enheter. Mer
information finns i handboken till TV:n eller
de andra enheterna.
Tryck på SETUP upprepade gånger för
att välja EASYLINK i teckenfönstret
(se ‘Alternativ och inställningar i
installationsmenyn’ på sidan 16).
Tryck på OK.
Tryck på Navigationsknappar ( / ) för
att välja ON.
Bekräfta genom att trycka på OK.
»» EasyLink är aktiverat.

Kommentar
•• Om du vill avaktivera EasyLink väljer du OFF.
•• När EasyLink är avaktiverat, är följande

Kommentar
•• Om du vill avaktivera enknappsstandby väljer
du OFF.

alternativ inte tillgängliga: SYS STBY, AUD
CTRL och TV AUDIO.

Spela upp ljud från SoundBar
Kontrollera SoundBar och andra anslutna
HDMI-CEC-kompatibla enheter med en enda
fjärrkontroll.
Vänteläge med en knapptryckning
När du håller ned (Vänteläge) på
fjärrkontrollen växlar SoundBar och alla andra
anslutna HDMI-CEC-enheter (som stöder
enknappsstandby) över till standbyläge.
Om enknappsstandby är aktiverat på SoundBar
kan du växla till standbyläge med TV:ns
fjärrkontroll eller någon annan ansluten HDMICEC-enhet.
Systemljudkontroll
Du behöver ansluta en enhet till TV:n och
dirigera ljudutgången från TV:n till SoundBar
så att SoundBar automatiskt kan växla till
motsvarande ljudkälla.
Om du vill använda ljud med en knapptryckning
slår du på systemljudkontrollen och mappar
anslutna enheter till ljudingångarna på SoundBar.
Mappa TV-ljud
Du behöver ansluta en enhet till TV:n och
dirigera ljudutgången från TV;n till SoundBar för
att mappa enheten till ljudingången (se ‘Spela
upp ljud från SoundBar’ på sidan 15).

Vänteläge med en knapptryckning
SoundBar och alla anslutna HDMI-CEC-enheter
kan växlas till standbyläge med en fjärrkontroll.
Tryck på SETUP upprepade gånger för
att välja SYS STBY på teckenfönstret
(se ‘Alternativ och inställningar i
installationsmenyn’ på sidan 16).
Tryck på OK.
Tryck på Navigationsknappar ( / ) för
att välja ON.
Bekräfta genom att trycka på OK.
Stäng menyn genom att trycka på EXIT.

1

Du behöver ansluta en HDMI-CEC-enhet till
TV:n och dirigera ljudutgången från TV:n till
SoundBar för att kunna mappa ljudet från den
anslutna enheten till SoundBar.
Tryck på SETUP upprepade gånger för
att välja AUD CTRL i teckenfönstret
(se ‘Alternativ och inställningar i
installationsmenyn’ på sidan 16).
Tryck på OK.
Tryck på Navigationsknappar ( / ) för
att välja ON och tryck sedan på OK.
• Välj OFF om du vill spela upp ljudet via
TV-högtalarna.
Tryck på SETUP flera gånger för att välja TV
AUDIO i teckenfönstret och tryck sedan på
OK.
Tryck på Navigationsknappar ( / ) för
att välja ljudutgång för varje ansluten enhet.
• HDMI ARC: Ljudutgång via HDMI
ARC-anslutningen.
• COAX IN: Ljudutgång via
koaxialanslutningen.
• OPTI IN: Ljudutgång via den optiska
anslutningen.
• AUX: Ljudutgång via AUXanslutningen.
Bekräfta genom att trycka på OK.
Stäng menyn genom att trycka på EXIT.

1
2
3
4
5

6
7

Kommentar
•• HDMI ARC kan bara väljas om du ansluter

SoundBar till den HDMI ARC-kompatibla TV:n
via HDMI ARC-anslutningen (se ‘Alternativ 1:
ansluta till TV:n via HDMI (ARC)’ på sidan 8).

2
3

4
5
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Kontrollera enheter

7

Ändra inställningar

I det här avsnittet får du information om hur du
ändrar inställningarna för SoundBar.
Var försiktig

1
2
3

•• De flesta inställningarna är redan

konfigurerade med det bästa värdet för
SoundBar. Om du inte har ett gott skäl till
att ändra en inställning är det bäst att låta
standardinställningen vara.

Tryck på SETUP upprepade gånger för att
bläddra bland alternativen i teckenfönstret
(se ‘Alternativ och inställningar i
installationsmenyn’ på sidan 16).
Välj ett alternativ och tryck sedan på OK.
Tryck på Navigationsknappar ( / ) för
att välja en inställning för alternativet och
tryck sedan på OK.
Kommentar

•• Om du inte trycker på en knapp inom tio
sekunder avslutas menyn.

Alternativ och inställningar i
installationsmenyn
Alternativ i
Inställning för
installationsmenyn alternativet
EASYLINK
SYS STBY
AUD CTRL
TV AUDIO

SUBW VOL
AMBISOUND

DISPLAY

16
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Inställning
för
alternativet

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
HDMI ARC
COAX IN
OPTI IN
AUX
+5, +4, +3, ..., 0,
..., -3, -4, -5
POSITION
IN
FRONT
RIGHT
LEFT
CORNER
DISTANCE
0M - 2M
2M - 3M
ABOVE
3M
BRIGHT
DIM 1
DIM 2

•• Återgå till föregående meny genom att trycka
på Navigeringsknapp ( ). Stäng menyn
genom att trycka på EXIT.

Ambisound
För att få den bästa surroundljudseffekten väljer
du alternativ om rummet och placeringen av
SoundBar.
Tryck på SETUP upprepade gånger för
att välja AMBISOUND i teckenfönstret
(se ‘Alternativ och inställningar i
installationsmenyn’ på sidan 16).
Tryck på OK.
Ange placeringen av SoundBar.

1
2
3

A Tryck på Navigationsknappar (

4

/
) för att välja POSITION och tryck
sedan på OK.
B Tryck på Navigationsknappar ( / )
för att välja IN FRONT, RIGHT, LEFT
eller CORNER och tryck sedan på OK.
Ange avståndet mellan lyssningsplatsen och
SoundBar.

A Tryck på Navigationsknappar (

/
) för att välja DISTANCE och tryck
sedan på OK.
B Tryck på Navigationsknappar ( /
) för att välja 0M - 2M (från noll
till två meter), 2M - 3M (från två till
tre meter) eller ABOVE 3M (över tre
meter) och tryck sedan på OK.

1

Väggmontering och
stativ

2
3

Innan du monterar Soundbar på väggen eller på
ett stativ bör du läsa alla säkerhetsföreskrifter (se
‘Säkerhet’ på sidan 3).
Om du har frågor kontaktar du Philips kundtjänst
i ditt land.

Ändra ljusstyrkan i teckenfönstret på SoundBar.
Tryck på SETUP upprepade gånger
för att välja DISPLAY i teckenfönstret
(se ‘Alternativ och inställningar i
installationsmenyn’ på sidan 16).
Tryck på OK.
Tryck på Navigationsknappar ( / ) för
att välja BRIGHT, DIM 1 eller DIM 2 och
tryck sedan på OK.

Tillämpa fabriksinställningarna
Du kan återställa din SoundBar till de
standardställningar som programmerats i fabriken.
Inom tre sekunder trycker du på TREBLE+, VOLoch BASS+ i AUX-läge.
»» När återställningen av
fabriksinställningarna är slutförd stängs
SoundBar automatiskt av och startar om.

8

Väggmontering
Skruvlängd/-diameter
Beroende på vilken väggtyp det här
monteringsfästet ska användas för bör du se till att
du använder skruvar av lämplig längd och diameter.

Svens ka

Teckenfönster

3 - 3.5mm

> 25mm
Kommentar
•• Du kan ta bort de tre gummifötterna längst

ner på SoundBar innan du monterar den på
väggen.
•• Om du tar bort gummifötterna kan du inte
sätta tillbaka dem längst ner på SoundBar.

Mer information om hur du monterar SoundBar
på väggen finns i väggmonteringsguiden.

SV
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Stativ för SoundBar och TV STS1100/STS1300
Om du har en Philips TV, kan du montera
SoundBar och TV:n på ett enda stativ.
Köp stativet STS1100 eller STS1300 hos en
auktoriserad Philips-återförsäljare.
Instruktioner om hur du installerar stativet med
SoundBar och Philips TV finns i snabbstartsguiden
för stativ.
STS1100:

9

Produktspecifikationer
Kommentar

•• Specifikationer och design kan ändras utan
föregående meddelande.

Förstärkare
•

•
•
•

Total uteffekt:
• Europa och Asien: 300 W RMS (30 %
THD)
• Latinamerika: 224 W RMS (10 % THD)
Frekvensomfång: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
Signal/brusförhållande: > 65 dB (CCIR)/
(A-vägd)
Ingångskänslighet:
• AUX: 250 mV
• Music iLink: 50 mV

Ljud
•

Digital S/PDIF-ljudingång:
• Koaxial: IEC 60958-3
• Optisk: TOSLINK

Huvudenhet
STS1300:

••
••
••
••

••

••
••
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Strömförsörjning: 110-240 V~, 50-60 Hz
Strömförbrukning: 55 W
Strömförbrukning i standbyläge: ≤ 1 W
Centerhögtalare:
• Högtalarimpedans: 6 ohm
• Högtalarelement: 2 x 64 mm (2,5 tum)
fullregister
• Frekvensomfång: 150 Hz – 20 kHz
Främre/bakre högtalare:
• Högtalarimpedans: 3 ohm
• Högtalarelement: 4 x 64 mm (2,5 tum)
fullregister
• Frekvensomfång: 150 Hz – 20 kHz
Mått (B x H x D) : 945 x 108 x 86 mm
Vikt: 3,82 kg

•
•
•
•
•
•
•

Uteffekt: 80 W RMS (30 % THD)
Impedans: 6 ohm
Högtalarelement: 165 mm woofer (6,5 tum)
Frekvensomfång: 20 - 150 Hz
Mått (B x H x D) : 192 x 447 x 253 mm
Vikt: 4,4 kg
Kabellängd: 3 m

Väggmontering
••
••

Mått (B x H x D) : 80 x 80 x 15 mm
Vikt: 0,08 kg/styck

Batterier i fjärrkontrollen
•

2 x AAA-R03-1,5 V

10 Felsökning
Varning
•• Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet
från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör
det gäller inte garantin.
Om du har problem med att använda den här
produkten kan du kontrollera följande innan du
begär service. Om problemet kvarstår registrerar
du produkten och får support på www.philips.
com/welcome.

Huvudenhet
Knapparna på SoundBar fungerar inte.
• Koppla bort SoundBar från nätuttaget i
några minuter och anslut det sedan igen.

Ljud
Det kommer inget ljud från SoundBar-högtalarna.
• Anslut ljudkabeln från SoundBar till TV:n
eller andra enheter. Du behöver dock ingen
separat ljudanslutning när:
• SoundBar och TV:n är ansluten via
HDMI ARC-anslutning eller
• en enhet är ansluten till HDMI INkontakten på SoundBar.
• Konfigurera den anslutna enhetens ljud (se
‘Konfigurera de anslutna enheternas ljud’ på
sidan 11).
• Återställ SoundBar till fabriksinställningarna
(se ‘Tillämpa fabriksinställningarna’ på sidan
17), stäng av och slå på den igen.
• På SoundBar trycker du på SOURCE flera
gånger för att välja korrekt ljudingång i
teckenfönstret.
• Se till att SoundBar inte är avstängd. Tryck
på för att välja MUTE OFF i teckenfönstret.
Förvrängt ljud eller eko.
• Om du spelar upp ljud från TV:n via
SoundBar ska du se till att TV:ns ljud är av.
Ljud och video är inte synkroniserat.
• 1) Tryck på SOUND SETTINGS
flera gånger för att välja AUD SYNC i
teckenfönstret och tryck sedan på OK.
2) Inom två sekunder trycker du på
Navigationsknappar ( / ) för att ändra
fördröjningen som visas i teckenfönstret. 3)
Bekräfta genom att trycka på OK.
SV
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Subwoofer

Spela upp
När du slår på TV:n slås SoundBar på
automatiskt.
• Detta beteendet är normalt när du
använder Philips Easylink (HDMI-CEC). Om
du vill att SoundBar ska fungera oberoende
av TV:n stänger du av EasyLink.
EasyLink fungerar inte.
• Kontrollera att SoundBar är ansluten till en
Easylink-TV från Philips och att EasyLinkalternativet är aktiverat (se ‘Slå på’ på sidan
14).
Det går inte att spela upp video eller foton från
en iPod eller iPhone på TV:n.
• Bläddra och välj videoklipp och foton från
iPod eller iPhone-skärmen och spela upp
dem på TV:n.
• Se till att iPod- eller iPhone-programvaran
inte har manipulerats eller ändrats olagligt.
Det går inte att visa bilder från en iPod eller
iPhone på TV:n.
• Anslut en gul kompositkabel till iPod-dockan
och TV:n.
• Ställ in TV:n på AV/VIDEO-källa
(motsvarande den gula kompositkabeln).
• Tryck på uppspelningsknappen på din iPod
eller iPhone för att börja ett bildspel.
• Se till att iPod- eller iPhone-programvaran
inte har manipulerats eller ändrats olagligt.
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