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

Hjälp och support
Vid omfattande onlinesupport besöker du 
www.philips.com/support för :
•	 ladda ned användarhandboken och 

snabbstartsguiden
•	 titta på videokurser (endast tillgängligt för 

vissa modeller)
•	 få svar på vanliga frågor
•	 skicka oss en fråga via e-post
•	 prata med vår supportrepresentant.
Följ instruktionerna på webbplatsen för 
att välja språk, och ange sedan produktens 
modellnummer. 
Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land. 
Skriv ned produktens modellnummer och 
serienummer innan du kontaktar kundtjänst. Du 
hittar informationen på produktens bak- eller 
undersida.

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 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 
produkten!
•	 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. 
WOOX Innovations 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. 

•	 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. 
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Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat 
utan skyddande jordanslutning.

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

Ta hand om miljön
Kassering av din gamla produkt

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

 
Den här symbolen innebär att produkten 
omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda 
på var du kan hitta närmaste återvinningsstation 
för elektriska och elektroniska produkter. Följ de 
lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte 
produkten med vanligt hushållsavfall. Genom 
att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du 
bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö 
och hälsa.

Uppfyllelse

  
Användning av den här produkten 
överensstämmer med EU:s förordningar om 
radiostörningar.
WOOX Innovations deklarerar härmed att 
produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra 
relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du 
hittar deklarationen om överensstämmelse på 
www.p4c.philips.com.
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2 Din subwoofer
Vi tycker att det är roligt att du har köpt en 
Philips-produkt! Genom att registrera din 
subwoofer på www.philips.com/welcome kan 
du dra nytta av Philips support.

Översikt
Det här avsnittet innehåller en översikt över 
den trådlösa subwoofern. 

  
a Subwooferindikator

•	 När strömmen är på lyser indikatorn.
•	 Under trådlös ihopparning mellan 

subwoofern och TV:n blinkar indikatorn 
snabbt med ett vitt sken.

•	 När ihopparningen är slutförd lyser 
indikatorn med ett vitt sken.

•	 Om ihopparningen inte slutfördes 
blinkar indikatorn långsamt med ett 
vitt sken.

•	 När trådlös anslutning har varit 
frånkopplad i en minut släcks 
indikatorn.

b CONNECT (anslut)
Tryck på och håll ned för att starta 
ihopparningsläget för subwoofern.

c CROSSOVER FREQUENCY 
(delningsfrekvens)
Vrid för att justera delningsfrekvensen.

a b c d e

d USB-skydd
Endast för kundtjänstpersonal som ska 
uppgradera programvaran. (Kunder avråds 
från att öppna den.)

e DC IN
Ansluta till strömadaptern.
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3 Ansluta och 
konfigurera

Det här avsnittet hjälper dig att ansluta den 
trådlösa subwoofern till en Philips-TV och sedan 
konfigurera	den.	
Mer information om de grundläggande 
anslutningarna för den trådlösa subwoofern 
finns	i	snabbstartsguiden.	

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.

Placera subwoofer
I snabbstartsguiden kan du läsa om hur du 
placerar den trådlösa subwoofern.
1 Placera SUB100 på golvet.

•	 Om du placerar subwoofern vertikalt 
monterar du det medföljande stativet 
så att subwoofern står stadigt.

•	 Ställ subwoofern minst en meter från 
TV:n och 10 centimeter från väggen.

Para ihop med TV:n
Kommentar

 • Den trådlösa subwoofern kan paras ihop med en 
Philips-TV.

 • Det maximala avståndet mellan TV:n och den trådlösa 
subwoofern är 5 meter.

Första gången den trådlösa subwoofern används 
ska den paras ihop manuellt med TV:n.
1 Anslut den medföljande USB-dongeln till 

TV:n.

2 Slå på subwoofern.
3 Tryck på och håll ned knappen 

CONNECT (anslut) på subwoofern så att 
ihopparningsläget aktiveras.
 » Indikatorn på subwoofern blinkar 

snabbt med ett vitt sken.

4 Slå på TV:n och ange  (hemmeny).
5 Välj [Setup]	(konfiguration)	och	tryck	på	

[OK] (OK).
6 Välj [TV settings] (TV-inställningar) > 

[Sound] (ljud) > [Wireless sound] 
(trådlöst ljud) > [Add new speaker] (lägg 
till ny högtalare).

7 Följ instruktionerna på skärmen och para 
ihop den trådlösa subwoofern med TV:n så 
kommer TV:n att spara anslutningen.
 » När ihopparningen är slutförd lyser 

indikatorn på subwoofern med ett vitt 
sken.

 » Om ihopparningen inte genomfördes 
blinkar indikatorn på subwoofern 
långsamt med ett vitt sken.

8 Om ihopparningen inte genomfördes 
upprepar du stegen ovan.

Subwoofer-inställningar
Jämfört med TV:ns volym kan du höja eller 
sänka volymen på subwoofern något.
1 På TV:n anger du  (hemmeny).
2 Välj [Setup]	(konfiguration)	och	tryck	på	

[OK] (OK).
3 Välj [TV settings] (TV-inställningar) > 

[Sound] (ljud) > [Wireless sound] 
(trådlöst ljud) > [Audio output offset] 
(ljudutgångsförskjutning).

4 Använd uppåt-/nedåtknapparna för att 
justera.
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Justera delningsfrekvensen
Du kan justera delningsfrekvensen för att på 
ett smidigt sätt integrera subwoofern och TV-
högtalarna.
1 Vrid CROSSOVER FREQUENCY-vredet 

för att justera delningsfrekvensen.

Tips

 • Justera delningsfrekvensen så att ljudeffekten optimeras 
(ju närmare lyssnaren desto lägre är frekvensen).

4 Produktspecifi-
kationer

Kommentar

 • Specifikationer	och	design	kan	ändras	utan	föregående	
meddelande.

Subwoofer
•	 Strömförsörjning: 

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

•	 Ineffekt: 100–240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A
•	 Uteffekt: 21 V , 3,09 A

•	 Strömförbrukning	i	standbyläge:	≤	0,5	W	
•	 Uteffekt: 50 W (+/- 0,5 DB, 10 % THD)
•	 Impedans: 4 ohm
•	 Högtalarelement: 165 mm woofer 

(6,5 tum)
•	 Delningsfrekvensens frekvensområde: 

80 HZ–200 Hz
•	 Mått (B x H x D): 730 x 83 x 330 mm
•	 Vikt: 6,15 kg

Kompatibilitetslista för Philips TV
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 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 kan du få 
support på www.philips.com/support. 

Anslutning
Förlorad anslutning.
•	 Placera den trådlösa subwoofern inom ett 

avstånd på 5 meter från TV:n.

Min TV söker inte efter SUB100 när jag 
försöker ansluta.
•	 Kontrollera att din TV har uppgraderats 

med den senaste programvaran.

Ljud
Det kommer inget ljud från den trådlösa 
subwoofern.
•	 Kontrollera anslutningsstatusen för den 

trådlösa subwoofern (se 'Para ihop med 
TV:n' på sidan 5).

Eko.
•	 Om du placerar den trådlösa subwoofern 

bakom dig och justerar delningsfrekvensen 
till en lägre nivå så får du en bättre 
ljudbalans.
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