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1 Viktig
Les og forstå alle instruksjonene før du bruker 
produktet. Hvis det oppstår skade som et 
resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder 
ikke garantien.

Hjelp	og	støtte
For omfattende elektronisk støtte kan du gå til 
www.philips.com/support for å:
•	 laste ned brukerhåndboken og 

hurtigstartveiledningen
•	 se videoveiledninger (bare tilgjengelig for 

bestemte modeller)
•	 finne	svar	på	vanlige	spørsmål
•	 sende oss en e-post med spørsmål
•	 chatte med representanter for 

brukerstøtte
Følg instruksjonene på webområdet for å velge 
språk, og angi deretter modellnummeret til 
produktet. 
Alternativt kan du kontakte kundestøtten 
i landet du bor i. Skriv ned modell- og 
serienummeret på produktet før du kontakter 
kundestøtten.	Du	finner	denne	informasjonen	
på baksiden eller bunnen av produktet.

Sikkerhet
Fare	for	elektrisk	støt	eller	brann!
•	 Produktet og tilbehøret må ikke utsettes 

for regn og vann. Plasser aldri beholdere 
med væske, for eksempel vaser, nær 
produktet. Hvis du søler væske på eller 
i produktet, må du straks koble det fra 
strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å 
kontrollere produktet før bruk.

•	 Ikke plasser produktet og tilbehøret nær 
åpen	flamme	eller	andre	varmekilder,	
inkludert direkte sollys.

•	 Ikke stikk inn gjenstander i 
ventilasjonsåpningene eller andre åpninger 
på produktet.

•	 Når strømuttaket eller en apparatkobling 
brukes som frakoblingsenhet, må 
frakoblingsenheten hele tiden være klar til 
bruk.

•	 Koble produktet fra strømuttaket i 
tordenvær. 

•	 Når du kobler fra strømledningen, må du 
alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen. 

Fare	for	kortslutning	eller	brann!
•	 Før du kobler produktet til strømuttaket, 

må du kontrollere at nettspenningen har 
samme verdi som det som er oppgitt på 
baksiden eller undersiden av produktet. 
Ikke koble produktet til strømuttaket hvis 
spenningen er forskjellig.

Fare	for	skade	på	person	eller	produktet!
•	 For produkter som kan monteres 

på veggen, må du bare bruke den 
medfølgende veggfestebraketten. Veggfestet 
må monteres på en vegg som tåler 
den samlede vekten av produktet og 
veggfestet. WOOX Innovations påtar seg 
ikke noe ansvar for uriktig veggmontering 
som medfører ulykke, personskade eller 
materiell skade.

•	 Ikke plasser produktet eller andre 
gjenstander oppå strømledninger eller 
annet elektrisk utstyr. 

•	 Hvis produktet har vært transportert i 
temperaturer under 5 °C, må du pakke det 
ut og vente til det når romtemperatur før 
du kobler det til strømuttaket. 

•	 Deler av dette produktet kan være laget av 
glass. Vær forsiktig når du håndterer det for 
å unngå skade.

Fare	for	overoppheting!
•	 Dette produktet må ikke installeres i et 

trangt rom. La det alltid være minst 10 cm 
på alle sider av produktet for ventilasjon. 
Kontroller at gardiner eller annet ikke 
dekker ventilasjonsåpningene på produktet. 
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Dette er et CLASS II-apparat med dobbel 
isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta	vare	på	produktet
Bruk	bare	mikrofiberklut	til	rengjøring	av	
produktet.

Ta	vare	på	miljøet
Deponere	et	gammelt	produkt

 
Produktet er utformet og produsert med 
materialer og deler av svært høy kvalitet som 
kan resirkuleres og gjenbrukes.

 
Dette symbolet på et produkt betyr at 
produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/
EU. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske 
og elektroniske produkter til gjenvinning i 
ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, 
og kast aldri produktet sammen med vanlig 
husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle 
produkter på riktig måte, bidrar du til å 
forhindre negative konsekvenser for helse og 
miljø.

Samsvar

  
Dette produktet er i samsvar med kravene for 
radioforstyrrelser i EU.
WOOX Innovations erklærer herved 
at dette produktet er i samsvar med de 
grunnleggende kravene og øvrige relevante 
bestemmelser	i	direktiv	1999/5/EF.	Du	finner	
samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.
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2 Subwooferen 
din

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! 
Hvis du vil få fullt utbytte av støtten Philips 
tilbyr, kan du registrere subwooferen din på 
www.philips.com/welcome.

Oversikt
Denne delen inneholder en oversikt over den 
trådløse subwooferen. 

 
a Indikator	for	subwoofer

•	 Når strømmen slås på, lyser 
indikatoren.

•	 Under trådløs paring mellom 
subwooferen og TV-en blinker 
indikatoren hvitt raskt.

•	 Når paringen er gjennomført, begynner 
indikatoren å lyse hvitt.

•	 Når paringen mislykkes, blinker 
indikatoren hvitt sakte.

•	 Når trådløs tilkobling er frakoblet i ett 
minutt, slår indikatoren seg av.

b CONNECT (koble til)
Trykk på, og hold inne for å gå inn i 
paremodus for subwooferen.

c CROSSOVER FREQUENCY 
(delefrekvens)
Roter for å justere delefrekvensen.

a b c d e

d USB-deksel
Kun hvis kundestøtte skal oppgradere 
programvaren. (Forbrukere anbefales ikke 
å åpne den.)

e DC IN
Koble til vekselstrømadapteren.
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3 Koble til og 
konfigurere

Denne delen beskriver hvordan du kobler 
den trådløse subwooferen til en Philips-TV, og 
hvordan	du	konfigurerer	den.	
Hvis du vil ha informasjon om de grunnleggende 
tilkoblingene til den trådløse subwooferen, kan 
du se i hurtigstartveiledningen. 

Merknad

 • Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet 
for	identifikasjon	og	tilførselsstrøm.

 • Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du 
kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

Plassere	subwoofer
Se	i	hurtigstartveiledningen	for	få	finne	ut	
hvordan du plasserer den trådløse subwooferen.
1 Plasser SUB100 på gulvet.

•	 Hvis du plasserer subwooferen 
vertikalt, må du montere den 
medfølgende foten for å unngå at 
subwooferen blir ustabil.

•	 Plasser subwooferen minst én meter 
(3 fot) fra TV-en og ti centimeter fra 
veggen.

Pare	med	TV-en
Merknad

 • Den trådløse subwooferen kan pare med TV-er fra 
Philips.

 • Maksimal avstand mellom TV-en og den trådløse 
subwooferen er 5 meter.

Når du skal bruke den for første gang, må du 
pare subwooferen med TV-en manuelt.

1 Koble medfølgende USB-dongle til TV-en.
2 Slå på subwooferen.
3 Trykk på knappen CONNECT (tilkobling) 

på subwooferen, og hold den inne for å gå 
til paremodus.
 » Indikatoren på subwooferen blinker 

hvitt raskt.

4 Slå på TV-en, og gå til  (hjemmemenyen).
5 Velg [Setup] (Oppsett), og trykk på [OK] 

(OK).
6 Velg [TV settings] (TV-innstillinger) 

> [Sound] (Lyd) > [Wireless sound] 
(Trådløs lyd) > [Add	new	speaker] (Legg 
til ny høyttaler).

7 Følg instruksjonene på skjermen, og par 
den trådløse subwooferen med TV-en. TV-
en lagrer tilkoblingen.
 » Hvis paringen blir gjennomført, 

begynner indikatoren på subwooferen 
å lyse hvitt.

 » Hvis paring mislykkes, blinker 
indikatoren på subwooferen hvitt sakte.

8 Hvis paringen mislykkes, gjentar du 
trinnene ovenfor.

Subwoofer-innstillinger
Sammenlignet med volumet på TV-en, kan du 
sette opp eller dempe volumet til subwooferen.
1 Gå til  (hjemmemenyen) på TV-en.
2 Velg [Setup] (Oppsett), og trykk på [OK] 

(OK).
3 Velg [TV settings] (TV-innstillinger) 

> [Sound] (Lyd) > [Wireless sound] 
(Trådløs lyd) > [Audio output offset] 
(Lydutgangforskyvning).

4 Bruk opp-/ned-tastene for å justere.
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Justere	delefrekvensen
Du kan justere delefrekvensen for å forene 
subwooferen og TV-høyttalerne sømløst.
1 Roter knappen CROSSOVER 

FREQUENCY for å justere delefrekvensen.

Tips

 • Juster delefrekvensen for å optimalisere lydeffekten (det 
er lavere frekvensverdi nær lytteren).

4 Produktspesifi-
kasjoner
Merknad

 • Spesifikasjoner	og	design	kan	endres	uten	varsel.

Subwoofer
•	 Strømforsyning: 

•	 Modell (strømadapter fra Philips): 
DYS602-210309W; AS650-210-AA309

•	 Inngang: 100–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A
•	 Utgang: 21 V , 3,09 A

•	 Effektforbruk	i	standbymodus:	≤	0,5	W	
•	 Utgangseffekt: 

50 W (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
•	 Impedans: 4 ohm
•	 Høyttalerdrivere: 165 mm (6,5") 

basshøyttaler
•	 Delefrekvensområde: 80 Hz–200 Hz
•	 Mål (B x H x D): 730 x 83 x 330 mm
•	 Vekt: 6,15 kg

Liste	over	kompatibilitet	med	Philips	
TV-er
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 Feilsøking
Advarsel

 • Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekselet på dette 
produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan 
gjøre garantien ugyldig. 
Hvis du får problemer med bruken av 
produktet, bes du kontrollere følgende punkter 
før du ber om service. Hvis du fremdeles 
har problemer, kan du få hjelp ved å gå til 
www.philips.com/support. 

Tilkobling
Mistet forbindelsen.
•	 Ikke plasser den trådløs subwooferen mer 

enn 5 meter fra TV-en.

TV-en	søker	ikke	etter	SUB100	når	jeg	
forsøker å koble til.
•	 Kontroller at TV-en har den nyeste 

programvaren.

Lyd
Det	kommer	ikke	lyd	fra	den	trådløse	
subwooferen.
•	 Kontroller tilkoblingsstatusen til den 

trådløse subwooferen (se 'Pare med TV-en' 
på side 5).

Ekko.
•	 Hvis du plasserer den trådløse 

subwooferen bak deg, kan du justere 
delefrekvensen til et lavere nivå og få bedre 
lydbalanse.
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