
www.philips.com/support

Brugervejledning

Altid klar til at hjælpe
Registrer dit produkt, og få support på

SUB100
Spørgsmål? 

Kontakt 
Philips
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1 Vigtigt
Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før 
du anvender produktet. Hvis der opstår skader, 
fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder 
garantien ikke.

Hjælp og support
Du kan finde omfattende onlinesupport på 
www.philips.com/support for at:
• downloade brugervejledningen og 

lynvejledningen
• se videoguider (kun muligt på bestemte 

modeller)
• finde svar på ofte stillede spørgsmål
• sende os et spørgsmål via e-mail
• chatte med vores supportere.
Følg instruktionerne på webstedet for 
at vælge dit sprog, og indtast derefter 
produktmodelnummeret. 
Du kan også kontakte kundeservice i dit land. 
Skriv model- og serienummeret på dit produkt 
ned, før du kontakter kundeservice. Du kan 
finde disse oplysninger bag på eller på bunden 
af dit produkt.

Sikkerhed
Risiko	for	elektrisk	stød	eller	brand!
• Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret 

for regn eller vand. Anbring aldrig 
væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af 
produktet. Hvis der spildes væsker på eller i 
produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det 
fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for 
at få produktet undersøgt før brug.

• Anbring aldrig produktet eller tilbehøret 
i nærheden af åben ild eller andre 
varmekilder, herunder direkte sollys.

• Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene 
eller andre åbninger på produktet.

• Hvis netstikket eller et apparatstik bruges 
til at afbryde enheden, skal disse kunne 
betjenes nemt.

• Tag stikket til produktet ud af stikkontakten 
under tordenvejr. 

• Når du tager ledningen ud, skal du altid 
holde i stikket, aldrig i ledningen. 

Risiko	for	kortslutning	eller	brand!
• Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, 

skal du sikre dig, at strømspændingen 
svarer til den værdi, der er anført bag 
på produktet. Tilslut aldrig produktet til 
stikkontakten, hvis det ikke har den samme 
spænding.

Risiko	for	personskade	eller	beskadigelse	af	
produktet!
• Benyt udelukkende det medfølgende 

vægmonteringsbeslag til vægmonterbare 
produkter. Fastgør vægbeslaget til en 
væg, der kan bære den samlede vægt 
af produktet og vægbeslaget. WOOX 
Innovations er ikke ansvarlig for forkert 
vægmontering, der resulterer i personskade 
eller beskadigelse.

• Placer aldrig produktet eller andre 
genstande på strømledningerne eller på 
andet elektrisk udstyr. 

• Hvis produktet transporteres ved 
temperaturer under 5 °C, skal produktet 
udpakkes, og du skal vente, indtil dets 
temperatur svarer til rumtemperaturen, før 
du slutter det til stikkontakten. 

• Dele af dette produkt kan være lavet af 
glas. Vær forsigtig for at undgå personskade 
og beskadigelse af produktet.

Risiko	for	overophedning!
• Installer aldrig produktet på et indelukket 

sted. Sørg altid for en afstand på mindst 
10 cm hele vejen rundt om produktet til 
ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre 
genstande ikke dækker ventilationshullerne 
på produktet. 
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Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt 
isolering og uden beskyttende jording.

Vedligeholdelse	af	dit	produkt
Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre 
produktet med.

Omsorg for miljøet
Bortskaffelse	af	udtjente	produkter

 
Dit produkt er udviklet og fremstillet med 
materialer og komponenter af høj kvalitet, som 
kan genbruges.

 
Dette symbol på et produkt betyder, at 
produktet er omfattet af EU-direktivet 
2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale 
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske 
produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig 
produktet med almindeligt husholdningsaffald. 
Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter 
hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning 
af miljøet og menneskers helbred.

Overholdelse

  
Dette produkt overholder EU's krav om 
radiointerferens.
Herved erklærer WOOX Innovations, at dette 
produkt overholder de væsentlige krav og andre 
relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. 
Du kan se overensstemmelseserklæringen på 
www.p4c.philips.com.
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2 Din subwoofer
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! 
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, 
som Philips tilbyder, kan du registrere din 
subwoofer på www.philips.com/welcome.

Oversigt
Dette afsnit indeholder en oversigt over den 
trådløse subwoofer. 

  
a Subwooferindikator

• Når der tændes for strømmen, lyser 
indikatoren.

• Under trådløs parring mellem 
subwooferen og dit TV blinker 
indikatoren hurtigt hvidt.

• Når parringen lykkes, lyser indikatoren 
konstant hvidt.

• Når parringen mislykkes, blinker 
indikatoren langsomt hvidt.

• Når den trådløse forbindelse har været 
afbrudt i ét minut, slukker indikatoren.

b CONNECT (tilslut)
Tryk og hold nede for at starte 
subwooferens parringstilstand.

c CROSSOVER FREQUENCY 
(delefrekvens)
Drej for at justere delefrekvensen.

a b c d e

d USB-dæksel
Kun til personale fra Kundeservice, der 
skal opgradere software. (Forbrugerne 
opfordres til ikke at åbne det.)

e DC IN
Tilslut til vekselstrømsadapter.
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3 Tilslut og 
konfigurer

Dette afsnit hjælper dig med at slutte din 
trådløse subwoofer til et Philips-TV og derefter 
med at konfigurere den. 
Du kan få yderligere oplysninger om 
grundlæggende tilslutning af din trådløse 
subwoofer i lynvejledningen. 

Bemærk

 • Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på 
mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.

 • Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er 
afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

Placering	af	subwooferen
Se i lynvejledningen, hvordan du placerer den 
trådløse subwoofer.
1 Anbring SUB100 på gulvet.

• Hvis du placerer subwooferen lodret, 
skal du installere den medfølgende 
standerfod for at undgå, at 
subwooferen bliver ustabil.

• Anbring subwooferen mindst en meter 
fra SoundBar og ti centimeter fra 
væggen.

Parring	med	TV'et
Bemærk

 • Den trådløse subwoofer kan parres med et Philips-TV.
 • Den maksimale afstand mellem TV'et og den trådløse 

subwoofer er 5 meter.

Ved første ibrugtagning skal du manuelt parre 
den trådløse subwoofer med TV'et.
1 Isæt den medfølgende USB-dongle i TV'et.

2 Tænd for subwooferen.
3 Hold knappen CONNECT (tilslut) på 

subwooferen for at åbne parringstilstanden.
 » Indikatoren på subwooferen blinker 

hvidt hurtigt.

4 Tænd for TV'et, og åbn  (startmenuen).
5 Vælg [Setup] (opsætning), og tryk på [OK] 

(ok).
6 Vælg [TV settings] (TV-indstillinger) 

> [Sound] (Lyd) > [Wireless sound] 
(Trådløs lyd) > [Add	new	speaker] (Tilføj 
ny højttaler).

7 Følg anvisningerne på skærmen, og par den 
trådløse subwoofer med TV'et, hvorefter 
TV'et gemmer forbindelsen.
 » Hvis parringen lykkes, lyser indikatoren 

på subwooferen hvidt.
 » Hvis parringen mislykkes, blinker 

indikatoren på subwooferen langsomt 
hvidt.

8 Hvis parringen mislykkes, skal du gentage 
trinene ovenfor.

Subwooferindstillinger
Ved at sammenligne med lydstyrken på TV'et 
kan du skrue op eller ned for lydstyrken på 
subwooferen.
1 Åbn  (startmenu) på TV'et.
2 Vælg [Setup] (opsætning), og tryk på [OK] 

(ok).
3 Vælg [TV settings] (TV-indstillinger) > 

[Sound] (lyd) > [Wireless sound] (trådløs 
lyd) > [Audio output offset] (Forskydning 
af lydudgang).

4 Reguler med op/ned-tasterne.
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Reguler delefrekvensen
Du kan regulere delefrekvensen, så du 
problemfrit kan integrere subwooferen i TV-
højttalerne.
1 Drej på CROSSOVER FREQUENCY-

knappen for at regulere delefrekvensen.

Tip

 • Reguler delefrekvensen for at optimere lydeffekten (jo 
tættere på lytteren, desto lavere er frekvensværdien).

4 Produktspecifi-
kationer

Bemærk

 • Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Subwoofer
• Strømforsyning: 

• Model (Philips-vekselstrømsadapter): 
DYS602-210309W; AS650-210-AA309

• Indgang: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A
• Udgang: 21 V , 3,09 A

• Strømforbrug ved standby: ≤ 0,5 W 
• Udgangseffekt: 

50 W (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
• Impedans: 4 ohm
• Højttalerdrivere: 165 mm (6,5") basenhed
• Delefrekvensområde: 80 Hz - 200 Hz
• Mål (B x H x D): 730 x 83 x 330 mm
• Vægt: 6,15 kg

Philips	TV-kompatibilitetsliste
4K Ultra 
HD-TV

58PUK6809/12, 58PUS6809/12, 
55PUS7809/12, 55PUK7809/12, 
50PUS6809/12, 50PUK6809/12, 
49PUS7809/12, 49PUK7809/12, 
42PUS7809/12, 42PUK7809/12, 
40PUS6809/12, 40PUK6809/12
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Full HD-
TV

65PFS7559/12, 65PFS6659/12, 
65PFS5909/12, 65PFK5909/12, 
55PFS7509/12, 55PFS7199/12, 
55PFS7189/12, 55PFS7109/12, 
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 
55PFK7509/12, 55PFK7199/12, 
55PFK7189/12, 55PFK7179/12, 
55PFK7109/12, 55PFK6989/12, 
55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
55PFK6909/12, 55PFK6609/12, 
55PFK6589/12, 55PFK6559/12, 
55PFK6549/12, 55PFK6409/12, 
55PFK5709/12, 55PFH6609/88, 
48PFS6909/12, 48PFS6719/12, 
48PFS6609/12, 48PFS6409/12, 
48PFS5709/12, 48PFK6989/12, 
48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
48PFK6909/12, 48PFK6719/12, 
48PFK6609/12, 48PFK6409/12, 
48PFK5709/12, 48PFH6609/88, 
47PFS7509/12, 47PFS7199/12, 
47PFS7189/12, 47PFS7109/12, 
47PFK7509/12, 47PFK7199/12, 
47PFK7189/12, 47PFK7179/12, 
47PFK7109/12, 47PFK6589/12, 
47PFK6559/12, 47PFK6549/12, 
42PFS7509/12, 42PFS7189/12, 
42PFS7109/12, 42PFK7509/12, 
42PFK7199/12, 42PFK7189/12, 
42PFK7179/12, 42PFK7109/12, 
42PFK6589/12, 42PFK6559/12, 
42PFK6549/12, 40PFS6909/12, 
40PFK6989/12, 40PFK6959/12, 
40PFK6949/12, 40PFK6909/12, 
40PFS6719/12, 40PFS6609/12, 
40PFS6409/12, 40PFS5709/12, 
40PFK6719/12, 40PFK6609/12, 
40PFK6409/12, 40PFK5709/12, 
40PFH6609/88, 32PFS5709/12, 
32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Fejlfinding
Advarsel

 • Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette 
produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da 
garantien i så fald bortfalder. 
Hvis du oplever problemer med produktet, 
bør du kontrollere følgende punkter, inden du 
bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, 
kan du få support på www.philips.com/support. 

Tilslutning
Forbindelse mistet.
• Placer den trådløse subwoofer inden for 

en afstand på 5 meter fra TV'et.

Mit TV søger ikke efter SUB100, når jeg 
forsøger	at	oprette	forbindelse.
• Kontroller, at TV'et er opgraderet med den 

nyeste software.

Lyd
Ingen	lyd	fra	den	trådløse	subwoofer.
• Kontroller den trådløse subwoofers 

forbindelsesstatus (se 'Parring med TV'et' 
på side 5).

Ekko.
• Hvis du placerer den trådløse subwoofer 

bag dig, skal du sætte delefrekvensen 
til et lavere niveau, så du får en bedre 
klangbalance.
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