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1 Belangrijk
Lees alle instructies goed door en zorg ervoor 
dat u deze begrijpt voordat u uw product gaat 
gebruiken. Als het product wordt beschadigd 
omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is 
de garantie niet van toepassing.

Help en ondersteuning
Voor uitgebreide online ondersteuning gaat u 
naar www.philips.com/support. Hier kunt u:
•	 De gebruikershandleiding en de 

snelstartgids te downloaden
•	 Video-tutorials (alleen beschikbaar voor 

bepaalde modellen) te bekijken
•	 Antwoorden op veelgestelde vragen te 

lezen
•	 Ons per e-mail een vraag te stellen
•	 Met een medewerker van de 

klantenservice te chatten
Volg de instructies op de website om uw taal te 
kiezen en voer dan uw productnummer in. 
U kunt ook contact opnemen met Consumer 
Care in uw land voor ondersteuning. Noteer 
voordat u contact opneemt het model en 
serienummer van uw product. U kunt deze 
informatie op de achter- of onderzijde van uw 
product vinden.

Veiligheid
Risico op brand of een elektrische schok!
•	 Stel het product en de accessoires 

nooit bloot aan regen of water. Houd 
voorwerpen die vloeistoffen bevatten 
(zoals vazen) uit de buurt van het product. 
Mocht er onverhoopt vloeistof op of in 
het product terechtkomen, dan moet u de 
stekker direct uit het stopcontact halen. 
Neem contact op met Consumer Care 

om het product te laten nakijken voordat u 
het weer gaat gebruiken.

•	 Houd het product en de accessoires 
uit de buurt van open vuur of andere 
warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.

•	 Steek geen voorwerpen in de 
ventilatiesleuven of andere openingen van 
het product.

•	 Als u het netsnoer of de aansluiting op het 
apparaat gebruikt om het apparaat uit te 
schakelen, dient u ervoor te zorgen dat 
deze goed toegankelijk zijn.

•	 Koppel het product los van het 
elektriciteitsnet als er onweer op komst is. 

•	 Trek bij het loskoppelen van het netsnoer 
altijd aan de stekker en nooit aan het snoer. 

Risico op kortsluiting of brand!
•	 Controleer voordat u het product 

aansluit op het stopcontact, of het voltage 
overeenkomt met de waarde op de 
onderzijde van het product. Sluit het 
product nooit aan op het stopcontact als 
het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan dit 
product!
•	 Voor producten die aan de wand bevestigd 

kunnen worden: gebruik alleen de 
meegeleverde beugel voor wandmontage. 
Bevestig de beugel aan een wand die het 
gezamenlijke gewicht van het product en 
de beugel kan dragen. WOOX Innovations 
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor 
een ondeskundige TV-montage die tot 
ongevallen, verwondingen of schade leidt.

•	 Plaats het product of andere voorwerpen 
nooit op netsnoeren of op andere 
elektrische apparatuur. 

•	 Als het product wordt vervoerd bij een 
temperatuur die lager is dan 5 °C, dient 
u het product na het vervoer uit te 
pakken en te wachten tot de temperatuur 
van de het product gelijk is aan de 
kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het 
product op het stopcontact aansluiten. 

•	 Delen van dit product kunnen van glas 
gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met 
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het product om letsel en schade te 
voorkomen.

Oververhittingsgevaar!
•	 Plaats dit product nooit in een afgesloten 

ruimte. Laat voor voldoende ruimte 
voor ventilatie aan alle zijden van het 
product een ruimte vrij van minstens 
tien centimeter. Zorg ervoor dat de 
ventilatiesleuven van het product nooit 
worden afgedekt door gordijnen of andere 
voorwerpen. 

 
Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele 
isolatie en zonder aarding.

De zorg voor uw product
Gebruik alleen een microvezeldoek om het 
product te reinigen.

De zorg voor het milieu
Uw oude product weggooien

 
Uw product is vervaardigd van kwalitatief 
hoogwaardige materialen en onderdelen die 
kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

 
Dit symbool op een product betekent dat 
het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/
EU. Stel uzelf op de hoogte van de lokale 
procedures voor gescheiden inzameling van 
afval van elektrische en elektronische producten. 
Volg de lokale regels op en werp het product 
nooit samen met ander huisvuil weg. Als u 

oude producten correct verwijdert, voorkomt 
u negatieve gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid.

Compliance

  
Dit product voldoet aan de vereisten met 
betrekking tot radiostoring van de Europese 
Unie.
WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit 
product voldoet aan de essentiële vereisten 
en andere relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring 
lezen op www.p4c.philips.com.
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2 De subwoofer
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom 
bij Philips! Registreer uw subwoofer op 
www.philips.com/welcome om optimaal gebruik 
te kunnen maken van de door Philips geboden 
ondersteuning.

Overzicht
Dit gedeelte bevat een overzicht van de 
draadloze subwoofer. 

 
a Subwooferlampje

•	 Wanneer de subwoofer is ingeschakeld, 
brandt het lampje.

•	 Tijdens draadloze koppeling van de 
subwoofer met uw TV knippert het 
lampje snel wit.

•	 Wanneer de koppeling is voltooid, gaat 
het lampje wit branden.

•	 Wanneer de draadloze koppeling 
mislukt, knippert het lampje langzaam 
wit.

•	 Wanneer de draadloze verbinding 
gedurende één minuut verbroken is, 
dooft het lampje.

b CONNECT (Verbinden)
Ingedrukt houden om naar de 
koppelingsmodus voor de subwoofer te 
gaan.

a b c d e

c CROSSOVER FREQUENCY (cross-
overfrequentie)
Draai om de cross-overfrequentie aan te 
passen.

d USB-hoes
Alleen bedoeld voor het Consumer 
Care-personeel zodat zij software kunnen 
upgraden. (Consumenten moeten dit niet 
openen.)

e DC IN
Hiermee kunt u de netspanningsadapter 
aansluiten.
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3 Verbinden en 
instellen

In dit gedeelte wordt besproken hoe u uw 
draadloze subwoofer op een TV van Philips 
kunt aansluiten en vervolgens instellen. 
Raadpleeg de snelstartgids voor informatie 
over de basisaansluitingen van uw draadloze 
subwoofer. 

Opmerking

 • Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant 
van	het	product	voor	het	identificatienummer	en	de	
voedingsspanning.

 • Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit 
het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten 
aansluit of aansluitingen verandert.

Subwoofer plaatsen
Raadpleeg de snelstartgids voor het plaatsen 
van de draadloze subwoofer.
1 Plaats de SUB100 op de grond.

•	 Als u de subwoofer verticaal plaatst, 
installeer dan de meegeleverde voet 
om te voorkomen dat de subwoofer 
onstabiel staat.

•	 Plaats de subwoofer ten minste 
1 meter van uw TV en 10 centimeter 
van de muur.

Koppelen met de TV
Opmerking

 • De draadloze subwoofer kan worden gekoppeld met 
een TV van Philips.

 • De maximale afstand tussen de TV en de draadloze 
subwoofer is 5 meter.

Koppel de draadloze subwoofer handmatig met 
de TV voor het eerste gebruik.
1 Sluit de meegeleverde USB-dongel aan op 

de TV.
2 Schakel de subwoofer in.
3 Houd de knop CONNECT (Verbinden) 

op de subwoofer ingedrukt om naar de 
koppelingsmodus te gaan.
 » Het lampje op de subwoofer knippert 

snel wit.

4 Schakel de TV in en open  (hoofdmenu).
5 Selecteer [Setup] (Installatie) en druk op 

[OK] (OK).
6 Selecteer [TV settings] (TV-instellingen) 

> [Sound] (Geluid) > [Wireless sound] 
(Draadloos geluid) > [Add new speaker] 
(Nieuwe luidspreker toevoegen).

7 Volg de instructies op het scherm en 
koppel de draadloze subwoofer met de TV. 
De TV slaat vervolgens de verbinding op.
 » Als de koppeling is voltooid, gaat het 

lampje op de subwoofer wit branden.
 » Als de koppeling mislukt, knippert het 

lampje op de subwoofer langzaam wit.

8 Als de koppeling mislukt, herhaalt u 
bovenstaande stappen.

Subwoofer-instellingen
U kunt het volume van de subwoofer iets hoger 
of lager zetten vergeleken met het volume van 
de TV.
1 Open  (hoofdmenu) op de TV.
2 Selecteer [Setup] (Installatie) en druk op 

[OK] (OK).
3 Selecteer [TV settings] (TV-instellingen) 

> [Sound] (Geluid) > [Wireless sound] 
(Draadloos geluid) > [Audio output offset] 
(Verschuiving geluid uit).

4 Gebruik de toetsen omhoog/omlaag om 
dit aan te passen.
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De cross-overfrequentie 
aanpassen
U kunt de cross-overfrequentie aanpassen om 
de subwoofer naadloos met de luidsprekers van 
de TV te integreren.
1 Draai aan de knop CROSSOVER 

FREQUENCY om de cross-overfrequentie 
aan te passen.

Tip

 • Pas de cross-overfrequentie aan om het geluid te 
optimaliseren (hoe dichter bij de luisteraar, hoe lager de 
frequentiewaarde is).

4 Productspecifi-
caties

Opmerking

 • Specificaties	en	ontwerp	kunnen	zonder	kennisgeving	
vooraf worden gewijzigd.

Subwoofer
•	 Voeding: 

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

•	 Ingangsvermogen: 
100 - 240 V ~, 50-60 Hz, 1,5 A

•	 Uitvoer: 21 V  3,09 A
•	 Stroomverbruik	in	stand-by:	≤	0,5	W	
•	 Uitgangsvermogen: 

50 W (+/- 0,5 dB, 10% THD)
•	 Impedantie: 4 ohm
•	 Luidsprekerdrivers: woofer van 165 mm 

(6,5 inch)
•	 Cross-overfrequentiebereik: 

80 Hz - 200 Hz
•	 Afmetingen (b x h x d): 

730 x 83 x 330 mm
•	 Gewicht: 6,15 kg

Lijst met compatibele Philips-TV’s
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 Problemen 
oplossen

Waarschuwing

 • Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van 
het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. 
Hierdoor wordt de garantie ongeldig. 
Als u problemen hebt bij het gebruik van dit 
product, controleer dan het volgende voordat 
u om service vraagt. Als het probleem zich nog 
steeds voordoet, gaat u voor ondersteuning 
naar www.philips.com/support. 

Aansluiting
Verbinding verbroken.
•	 Plaats de draadloze subwoofer op een 

afstand van maximaal 5 meter van de TV.

Mijn TV zoekt niet naar de SUB100 als ik 
verbinding probeer te maken.
•	 Zorg ervoor dat uw TV is bijgewerkt met 

de nieuwste software.

Geluid
Geen geluid uit de draadloze subwoofer.
•	 Controleer de verbindingsstatus van de 

draadloze subwoofer (zie 'Koppelen met 
de TV' op pagina 5).

Echo.
•	 Zet de cross-overfrequentie op een lager 

niveau voor een betere geluidsbalans als u 
de draadloze subwoofer achter u plaatst.
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