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1 Vigtigt

Læs og forstå alle instruktioner, inden du 
tager produktet i brug. Hvis skader skyldes 
manglende overholdelse af instruktionerne, 
dækker garantien ikke.

Hjælp og support

Hvis du ønsker omfattende onlinesupport, 
skal du gå til www.philips.com/support for at:
• downloade brugervejledningen og 

lynguiden
• se videoøvelser (kun tilgængelig for 

udvalgte modeller)
• ¢nde svar på ofte stillede spørgsmål 

(FAQ)
• sende et spørgsmål til os via e-mail
• chatte med vores supportrepræsentant.
Følg instruktionerne på webstedet for at 
vælge dit sprog, og indtast derefter dit 
produkts modelnummer.
Du kan også kontakte kundeservice i dit 
land. Før du kontakter os, skal du notere 
produktets modelnummer og serienummer. 
Du kan ¢nde disse oplysninger på bagsiden 
eller bunden af produktet.

Security

Risiko for elektrisk stød eller brand!
• Sørg for at alle enheders forbindelser til 

strøm er afbrudt, inden du skaber eller 
ændrer nogen forbindelser.

• Udsæt aldrig produktet og tilbehøret 
for regn eller vand. Anbring aldrig 
væskebeholdere, såsom vaser, i 
nærheden af produktet. Hvis der spildes 
væske på eller ind i produktet, skal du 
straks afbryde det fra stikkontakten. 
Kontakt Kundeservice for at få produktet 
kontrolleret inden brug.

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

• Stik aldrig genstande ind i 
ventilationsåbningerne eller andre 
åbninger på produktet.

• Hvis netstikket eller en apparatkobling 
anvendes som frakoblingsanordning, 
skal frakoblingsanordningen være let at 
betjene.

• Batteriet (batteripakken eller batterierne 
er installeret) må ikke udsættes for 
kraftig varme såsom solskin, ild eller 
lignende.

• Tag produktet ud af stikkontakten, før 
der går tordenvejr. 

• Når du frakobler strømledningen, skal du 
altid trække i stikket, aldrig kablet. 

Risiko for kortslutning eller brand!
• For identi¢kations- og 

forsyningsvurderinger, se typeskiltet 
bagpå eller nederst på produktet.

• Før du slutter produktet til stikkontakten, 
skal du sørge for, at strømspændingen 
svarede til den værdi, der er trykt på 
bagsiden eller bunden af produktet. 
Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, 
hvis spændingen er anderledes.

Risiko for personskade eller beskadigelse af 
dette produkt!
• Ved vægmontering skal dette 

produkt være forsvarligt fastgjort til 
væggen i overensstemmelse med 
monteringsvejledningen. Brug kun den 
medfølgende vægbeslagbeslag (hvis det 
er tilgængeligt). Forkert vægmontering 
kan resultere i ulykke, personskade eller 
materielle skader. Hvis du har spørgsmål, 
bedes du kontakte kundeservice i dit 
land.

• Anbring aldrig produktet eller genstande 
på strømledninger eller på andet 
elektrisk udstyr. 

• Hvis produktet transporteres ved 
temperaturer under 5°C, skal du 
pakke produktet ud og vente, 
indtil temperaturen svarer til 
rumtemperaturen, før det tilsluttes 
stikkontakten. 

• Dele af dette produkt kan være lavet af 
glas. Håndter med forsigtighed for at 
undgå personskade og beskadigelse.
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Risiko for overophedning!
• Installer aldrig dette produkt på et 

lukket område. Efterlad altid et rum på 
mindst ¢re tommer omkring produktet 
til ventilation. Sørg for, at gardiner 
eller andre genstande aldrig dækker 
ventilationsåbningerne på produktet. 

Risiko for forurening!
• Bland ikke batterier (gamle og nye eller 

kulstof og alkaine, osv.).
• FORSIGTIG: Eksplosionsfare, hvis 

batterierne udskiftes forkert. Erstat kun 
med den samme eller tilsvarende type.

• Tag batterierne ud, hvis de er opbrugt, 
eller hvis fjernbetjeningen ikke skal 
bruges i længere tid.

• Batterier indeholder kemiske sto�er, de 
skal bortska�es korrekt. 

Risiko for at sluge batterier!
• Produktet/fjernbetjeningen 

kan indeholde et mønt- eller 
knapcellebatteri, der kan sluges. 
Opbevar altid batteriet uden for børns 
rækkevidde! Hvis batteriet sluges, 
kan det forårsage alvorlige eller 
dødelige personskader. Alvorlige indre 
forbrændinger kan forekomme inden for 
to timer efter indtagelse.

• Hvis du tror, at et batteri kan være 
blevet indtaget eller placeret i en del 
af kroppen, skal du søge lægehjælp 
omgående.

• Når du udskifter batterier, skal du altid 
holde alle nye og brugte batterier 
uden for børns rækkevidde. Sørg for, at 
batterirummet er helt lukket, når du har 
udskiftet batteriet.

• Hvis batterirummet ikke kan lukkes helt, 
skal du stoppe brugen af produktet. 
Opbevar uden for børns rækkevidde, og 
kontakt producenten.

Dette er et KLASSE II-apparat med 
dobbeltisolering og jordforbindelse 
medfølger ikke.

Pleje af produkt

Brug kun en mikro¢berklud til at rengøre 
produktet.

Pleje af miljøet

Bortska�else af dit gamle produkt og batteri

Dit produkt er designet og fremstillet med 
materialer og komponenter i høj kvalitet, som 
kan genbruges og genanvendes.

Dette symbol på et produkt betyder, at 
produktet er omfattet af det europæiske 
direktiv 2012/19/EU.

Dette symbol betyder, at produktet 
indeholder batterier, der er omfattet af det 
europæiske direktiv 2013/56/EU, og som 
ikke må bortska�es sammen med normalt 
husholdningsa�ald.
Indhent oplysninger om det lokale 
separate indsamlingssystem for elektriske 
og elektroniske produkter og batterier. 
Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig 
produktet og batterier sammen med normalt 
husholdningsa�ald. Korrekt bortska�else af 
gamle produkter og batterier hjælper med at 
forebygge negative konsekvenser for miljøet 
og menneskers helbred.

Fjernelse af engangsbatterier
Se i afsnittet om isætning af batterier, 
hvordan du fjerner engangsbatterier.
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Forsigtig FCC og IC erklæring 
for brugere (kun USA og 
Canada)

FCC-OPLYSNINGER

Advarsel: 
• Dette udstyr skal installeres og betjenes 

med en afstand på mindst 20 cm 
mellem radiatoren og din krop.

• Ændringer eller ændringer af denne 
enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt 
af den part, der er ansvarlig for 
overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens 
ret til at betjene udstyret.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet 
og fundet i overensstemmelse med 
grænserne for en klasse B digital enhed 
i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse 
grænseværdier er designet til at give 
passende beskyttelse mod skadelig 
interferens i en beboelsesinstallation. Dette 
udstyr genererer, bruger og kan udstråle 
radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke 
installeres og anvendes i overensstemmelse 
med instruktionerne, forårsage skadelig 
interferens i radiokommunikationen. 

Der er dog ingen garanti for, at interferens 
ikke vil ¢nde sted i en bestemt installation. 
Hvis dette udstyr forårsager skadelig 
interferens i radio- eller tv-modtagelsen, 
hvilket kan bestemmes ved at slukke og 
tænde for udstyret, opfordres brugeren til at 
forsøge at korrigere interferensen ved hjælp 
af en eller ©ere af følgende foranstaltninger:

• Genorienter eller ©yt den modtagende 
antenne. 

• Forøg adskillelsen mellem udstyr og 
modtager. 

• Forbind udstyret til en stikkontakt 
på et andet kredsløb end det, som 
modtageren er forbundet til. 

• Kontakt forhandleren eller en erfaren 
radio-/tv-tekniker for at få hjælp. 

Denne enhed indeholder licensfritagne 
sendere/modtagere, der er i 
overensstemmelse med Innovation, Science 
and Economic Development Canadas 
licensfritagne RSS(er). Driften afhænger af 
følgende to betingelser:

1.  Denne enhed må ikke forårsage 
interferens.

2.  Denne enhed skal acceptere enhver 
modtaget interferens, herunder 
interferens, der kan skabe uønsket drift 
af enheden.

Overensstemmelse

Dette produkt overholder Det Europæiske 
Fællesskabs krav for radiointerferens.
Hermed,TP Vision Europe B.V. 
erklærer herved, at dette produkt er i 
overensstemmelse med de væsentlige krav 
og andre relevante bestemmelser i direktiv 
2014/53/EU.
Du kan ¢nde overensstemmelseserklæringen 
på www.p4c.philips.com.
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Hvad er der i kassen

Kontroller og identi¢cer varerne i pakken:

• Soundbar  x 1

• Trådløs Subwoofer  x 1

• Fjernbetjening x 1

• Netledningen(for Subwoofer) * x 2

• DC-netværkskort (for Soundbar) * x 2

• IR passerer gennem Cable  x 1

• IR Beslag x 1

• Vægmonteringssæt  x 1

(Vægbeslag x2, skruer x2, dyvler x2)

• Startvejledning / Garantikort / 
Sikkerhedsblad x 1

*  Strømkabelmængde og stiktype varierer fra region 

til region.

Trådløs subwooferen

IR passerer 
gennem Cable

Fjernbetjening

IR-parentes

2 X

2 X

DC-adapter *

Sikkerhedsark 
til garantikort til 

hurtig start

Netledning *
(til subwoofer)

Vægbeslag 
Gummi Cover 

Skruer (til væg)
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2 Din Soundbar

Tillykke med dit køb, og velkommen til 
Philips! For at få fuldt udbytte af den 
support, Philips tilbyder, skal du registrere din 
Soundbar på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over 
hovedenheden.

 Fjernbetjeningssensor

 Soundbarens LED-indikator

Skift afspilningskilden, og den forreste 
indikator lyser i overensstemmelse 
hermed. Du kan henvise til teksten til 
højre for den tilsvarende kilde.

Status LED-tilstand

ståved [ståved] Solid Rød

AUX [AUX/USB] Solid Hvid

USB [AUX/USB] Blinker hvidt 

BT 
(Bluetooth) 
• Tilsluttet
• Tilslutning

[BT] Massiv Hvid
[BT] Blinker hvidt

OPTICAL [OPTICAL] Solid Hvid

HDMI ARC [HDMI ARC] Solid Hvid

  (ståved-På) 
Tænd for soundlinjen eller ståved.

  (Kilde)
Vælg en inputkilde til soundlinjen.

 +/- (Volumen)
Skru op eller ned for lydstyrken.

Tilslutninger

Dette afsnit indeholder en oversigt over de 
tilgængelige stik på din lydbjælke.

 DC 24V
Opret forbindelse til adapteren.

  USB
• Lydinput fra en USB-lagerenhed.
• Opgrader software til dette produkt.

 AUX
Lydindgang fra for eksempel en 
MP3-alfspiller (3,5 mm-stik).

 IR UD
IR passerer gennem kabelstik. 

 OPTICAL
Forbind til en optisk lydudgang på tv'et 
eller en digital enhed. 

 HDMI ARC
Opret forbindelse til HDMI-indgangen 
på tv'et. 

 Vægbeslag skruer 
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Trådløs subwooferen

Dette afsnit indeholder en oversigt over 
Trådløs subwooferen

 AC~ Stikket
Opret forbindelse til strømforsyningen.

 Knappen Par
Tryk og hold nede for at komme ind i 
parringstilstanden for subwooferen.

 Subwooferindikator
Bestem status baseret på den trådløse 
subwooferindikator.

LED-tilstand Status

Hurtigt blink subwoofereni parringstilstand

Konstant 

slået til

Tilsluttet / Parring lykkedes

Langsomt 

blink

Forbindelse/parring 

mislykkedes

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over 
fjernbetjeningen.

  (ståved-På) 
Tænd for soundlinjen eller ståved.

  (Slå lyd fra)
Sæt på lydløs eller gendan lydstyrken.

 Kildeknapper

Aux: Skift lydkilden til AUX forbindelsen 
(3,5 mm stik).

BT / Pair: Skift til Bluetooth-tilstand.
Tryk og hold nede for at aktivere 
parringsfunktionen i Bluetooth-tilstand, 

eller afbryd forbindelsen til den 
eksisterende parrede Bluetooth-enhed.

Optisk: Skift lydkilden til den optiske 
forbindelse. 

HDMI ARC: Skift din kilde til HDMI ARC-
forbindelse.

USB: Skift til USB-tilstand.

 EQ
Vælg Equalizer (EQ) E�ekt.

  /  (Forrige/Næste)
Gå til det forrige eller næste spor i USB/
BT-tilstand.

  (Afspil/pause)
Start, sæt afspilningen på pause eller 
fortsæt afspilningen i USB/BT-tilstand.

  +/- (soundbarens lydstyrke)
Forøg/formindsk soundbarens lydstyrke.

  +/- (soundbarens Volumen)
Forøge/formindre subwooferens lydstyrke.
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Forbered fjernbetjeningen
• Den medfølgende fjernbetjening gør det 

muligt at betjene enheden på afstand. 

• Selvom fjernbetjeningen betjenes 
inden for det e�ektive område på 19,7 
fod (6 m), kan fjernbetjeningen være 
umulig, hvis der er forhindringer mellem 
enheden og fjernbetjeningen. 

• Hvis fjernbetjeningen betjenes i 
nærheden af andre produkter, der 
genererer infrarøde stråler, eller 
hvis andre fjernbetjeningsenheder, 
der bruger infrarøde stråler, bruges 
i nærheden af enheden, kan den 
fungere forkert. Omvendt kan de andre 
produkter fungere forkert. 

Første gang brug:

Enheden har et 
forudinstalleret lithium 
CR2025 batteri. Fjern 
den beskyttende 
fane for at aktivere 
fjernbetjeningens 
batteri.

Udskift fjernbetjeningens batteri

Fjernbetjeningen kræver et CR2025-3V 
Lithium-batteri.

1 Brug værktøj (såsom mønt batterier /  
mønter) til at fange rillen af 
batteriboksen dække og drej mod uret 
til  (Ulåse).

2 Fjern det gamle batteri, som er placeret 
i låget, placer det nye CR2025-batteri, 
og vær opmærksom på den korrekte 
polaritet (+/-).

3 Brug værktøjet til at fange rillen på 
batterirummets dæksel og dreje med uret 
til  (låse) fastgør det i fjernbetjeningen.

1 2 3

Forholdsregler vedrørende batterier

• Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i 
længere tid (mere end en måned), skal 
du fjerne batteriet fra fjernbetjeningen 
for at forhindre, at det lækker.

• Hvis batterierne lækker, skal du tørre 
lækagen væk inde i batterirummet og 
udskifte batterierne med nye.

• Brug ikke andre batterier end de angivne. 

• Batterierne må ikke opvarmes eller 
skilles ad. 

• Smid dem aldrig i ild eller vand.

• Batterier må ikke bæres eller opbevares 
sammen med andre metalgenstande. 
Hvis du gør det, kan batterierne 
kortslutte, lække eller eksplodere.

• Oplad aldrig et batteri, medmindre det 
er bekræftet, at det er en genopladelig 
type. 

Placering

Placer subwooferen mindst 1 meter (3 fod) 
væk fra soundbaren og ti centimeter væk fra 
væggen.
Du opnår de bedste resultater ved at placere 
subwooferen som vist nedenfor.

1 m/3ft

10 cm/4"
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Bemærk

 • Tv'et skal understøtte HDMI-CEC- og ARC-funktionen. 
HDMI-CEC og ARC skal være indstillet til Til.

 • Indstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere 
afhængigt af tv'et. Du kan ¢nde ©ere oplysninger om 
ARC-funktionen i håndbogen til tv-instruktionen.

 • Kun HDMI 1.4-kompatible kabler kan understøtte 
ARC-funktionen.

Opret forbindelse til optisk 
socket

OPTICAL OUT

OPTICAL

1 Ved hjælp af et optisk kabel skal du 
slutte DET OPTISKE stik på soundbaren 
til OPTISKE OUT stikket på tv'et eller en 
anden enhed. 
• Det digitale optiske stik kan være 

mærket SPDIF eller SPDIF OUT. 

Opret forbindelse til AUX-stik

• Brug et 3,5 mm til 3,5 mm lydkabel til at 
slutte tv'ets hovedtelefonstik til AUX-
stikket på enheden.

Headphone
(3.5mm)

AUDIO OUT

AUX

3 forbinde

Dette afsnit hjælper dig med at slutte 
Soundbaren til et tv og andre enheder og 
derefter kon¢gurere den. 
For information om de grundlæggende 
forbindelser på din Soundbar og tilbehør, se 
hurtigstartguiden. 

Bemærk

 • For identi¢kations- og forsyningsvurderinger, se 
typeskiltet bagpå eller nederst på produktet.

 • Sørg for at alle enheders forbindelser til strøm 
er afbrudt, inden du skaber eller ændrer nogen 
forbindelser.

Tilslut til HDMI ARC-stik

Soundbar understøtter HDMI med Audio 
Return Channel (ARC). Hvis dit tv er HDMI 
ARC-kompatibelt, kan du høre tv-lyden via 
soundbaren ved hjælp af et enkelt HDMI-
kabel.

HDMI ARC 

HDMI ARC

1 Ved hjælp af et HDMI-kabel skal 
du tilslutte HDMI ARC stikket på 
soundbar'en til HDMI ARC stikket på 
tv'et. 
• Den HDMI ARC stikket på tv'et 

kan være mærket anderledes. 
Yderligere oplysninger ¢nder du i 
brugervejledningen til tv'et.

2 På tv'et skal du slå HDMI-CEC-
handlinger til. Yderligere oplysninger 
¢nder du i brugervejledningen til tv'et. 
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AUX

R

L

AUDIO OUT

• Brug et RCA til 3,5 mm lydkabel til at 
slutte tv'ets lydudgangsstik til AUX-
stikket på enheden.

Tilslut det IR-
gennemføringskabel

Hvis soundbaren blokerer tv'ets infrarøde 
modtager, når den placeres direkte foran det, 
kan du tilslutte soundbaren og TV med det 
medfølgende infrarøde gennemføringskabel, 
så den kan modtage signal fra tv'ets 
fjernbetjening.

TV Sensor

IR OUT

1 Tilslut 2,5 mm enden af det infrarøde 
gennemføringskabel til IR OUT-stikket 
på soundbaren.

2 Placer derefter den anden ende med 
den IR-blaster tæt på tv-sensoren.  
Du kan ¢nde ©ere oplysninger i 
brugervejledningen til tv'et.

Bemærk

 • Før du begynder at bruge infrarød gennemløb, skal du 
sørge for, at tv'ets telemålingsområde er helt blokeret. 

 • Hvis du opdager, at tv'ets fjernbetjeningsmodtager 
ikke er blokeret og stadig fungerer, kan du annullere 
forbindelsen til det infrarøde gennemføringskabel.

Opret forbindelse til strøm

• Før du tilslutter netledningen, skal du 
sikre dig, at du har fuldført alle andre 
tilslutninger.

• Risiko for produktskade! Sørg for, at 
strømforsyningens spænding svarer til 
den spænding, der er trykt på bagsiden 
eller undersiden af enheden.

Konverteringsstik
Vælg adapteren til dit område.
Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på 
adapteren til dit område.

A  B

Soundbar

1 Fjern netadapteren og netkablet i fuld 
længde. Tilslut netadapteren til DC IN 
24V-stikket på Soundbar.

2 Tilslut derefter netadapteren til et 
stikkontakt.

Subwoofer

3 Tilslut netkablet til AC~ stikket på 
Subwooferen, og ind i en stikkontakt.

• Mængden af strømkabel og stiktype 
varierer fra område til område.
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Par op med subwooferen

Automatisk parring
Sæt soundbaren og subwooferen i 
stikkontakterne, og tryk derefter på enheden 
eller fjernbetjeningen for at skifte enheden 
til ON tilstand. Subwooferen og soundbaren 
parres automatisk.

Bestem status baseret på den 
trådløse subwooferindikator.

LED-tilstand Status

Hurtigt blink subwoofereni parringstilstand

Konstant 
slået til

Tilsluttet / Parring lykkedes

Langsomt 
blink

Forbindelse/parring 
mislykkedes

Tips

 • Tryk ikke på Par på bagsiden af subwooferen, bortset 
fra manuel parring.

Manuel parring
Hvis der ikke kan høres lyd fra den 
trådløse subwoofer, skal du manuelt parre 
subwooferen.

1 Tag begge enheder ud af 
stikkontakterne igen, og sæt dem 
derefter i igen efter 3 minutter.

2 Tryk på par knappen på bagsiden af 
subwooferen og hold den nede i nogle 
få sekunder.

Parindikatoren på subwooferen 
blinker hurtigt.

3 Tryk derefter  på enheden eller 
fjernbetjeningen for at tænde for 
enheden. 

DenPar indikatoren på subwooferen 
bliver solid, når den lykkes.

4 Hvis parindikatoren stadig blinker, skal 
du gentage trin 1-3.

Tips

 • Subwooferen skal være inden for 6 m fra Soundbar i et 
åbent område (jo tættere jo bedre).

 • Fjern eventuelle objekter mellem subwooferen og 
soundbaren.

 • Hvis den trådløse forbindelse mislykkes igen, skal 
du kontrollere, om der er en kon©ikt eller kraftig 
interferens (f.eks. interferens fra en elektronisk enhed) 
omkring placeringen. Fjern disse kon©ikter eller stærke 
interferenser, og gentag ovenstående procedurer.

 • Hvis hovedenheden ikke er forbundet med 
subwooferen, og den er i ON-tilstand, blinker 
enhedens STANDBY-indikator.
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4 Brug 
soundbaren

Dette afsnit hjælper dig med at bruge 
Soundbar til at afspille lyd fra tilsluttede 
enheder.

Inden du starter
• Foretag de nødvendige forbindelser, der 

er beskrevet i brugervejledningen.
• Skift Soundbar til den korrekte kilde for 

andre enheder.

Slå til og fra

• Når du tilslutter enheden til hovedstikket 
første gang, vil enheden være i 
STANDBY-tilstand. Standby-indikatoren 
lyser Op.

• Tryk på  knappen på fjernbetjeningen 
for at tænde eller slukke hovedenheden.

• Frakobl hovedstikket fra stikkontakten, 
hvis du vil slukke enheden helt.

Automatisk vågn op

• Hvis et tv eller en ekstern enhed (kun til 
AUX-stik) er tilsluttet, tænder enheden 
automatisk, når tv'et eller den eksterne 
enhed er tændt.

Automatisk standby

Enheden skifter automatisk til 
standbytilstand efter ca. 15 minutter, hvis 
tv'et eller den eksterne enhed er frakoblet, 
slukket.
• Hvis du vil slukke helt for enheden, skal 

du fjerne netstikket fra stikkontakten.
• Sluk for enheden helt for at spare energi, 

når den ikke er i brug.

Vælg tilstande

1 Tryk ©ere  gange på knappen på 
enheden, eller tryk påAUX, OPTISK, 
HDMI ARC, BT/Pair, USB knapperne 
på fjernbetjeningen for at vælge den 
ønskede tilstand.

Indikatorlampen på Soundbar viser, 
hvilken tilstand der aktuelt er i brug.

Status LED-tilstand

AUX [AUX/USB] Solid Hvid

USB [AUX/USB] Blinker Hvidt

BT (Bluetooth) 
• Tilsluttet
• Tilslutning

[BT] Massiv hvid 
[BT] Blinker hvidt

OPTICAL [OPTICAL] Solid Hvid 

HDMI ARC [HDMI ARC] Solid Hvid

Vælg equalizer (EQ) e�ekt

Vælg forudde¢nerede lydtilstande, der 
passer til din video eller musik.

1 Tryk på EQ knappen på fjernbetjeningen 
for at vælge de ønskede forudindstillede 
equalizere�ekter. 

LED'erne blinker i 3 sekunder for 
at vise den aktuelle EQ-tilstand i 
henhold til EQ-tilstandsde¢nitionen 
(Fig).

Film: anbefales til visning af ¢lm

Musik: anbefales til at lytte til musik

Nyheder: anbefales til at lytte til Nyheder
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Juster lydstyrken

Når du justerer lydstyrken på soundbar og 
subwoofer, vil statusindikatoren øge/mindske 
mængden af lys. I henhold til det tilsvarende 
lysdisplay/blink (Fig) skal du bestemme 
lydbjælkens og subwooferens aktuelle 
lydstyrkeniveau.

Juster sandbarens lydstyrke

1 Tryk  +/- (lydstyrke) for at øge eller 
mindske sandstangens lydstyrke.
• Hvis du vil slå lyden fra, skal du 

trykke på  (Slå lyden fra).
• Hvis du vil gendanne lyden, skal du 

trykke på  (Slå lyden fra) igen eller 
trykke på Vol+/Vol- (Lydstyrke).

Juster subwooferens lydstyrke 

1 Tryk på  +/- (subwoofer) for at øge 
eller reducere subwooferens lydstyrke.

Bluetooth-betjening

Via Bluetooth skal du slutte Soundbar 
med din Bluetooth-enhed (f.eks. en iPad, 
iPhone, iPod touch, Android-telefon eller 
bærbar computer), og derefter kan du lytte 
til de lyd¢ler, der er gemt på enheden via 
soundbar-højttalerne.

Du skal bruge

• En Bluetooth-enhed, der understøtter 
Bluetooth-pro¢len A2DP, AVRCP og 
med Bluetooth-version som 4.2 + EDR.

• Det maksimale driftsområde mellem 
Soundbar og en Bluetooth-enhed er ca. 
10 meter (30 fod).

1 Tryk ©ere  gange på knappen på 
enheden, eller tryk på BT/Pair knappen 
på fjernbetjeningen for at skifte 
Soundbar til Bluetooth-tilstand.

BT-indikatoren blinker.

2 På Bluetooth-enheden skal du slå 
Bluetooth til, søge efter og vælge Philips 
TAB6405 for at starte forbindelsen 
(se brugervejledningen til Bluetooth-
enheden om, hvordan du aktiverer 
Bluetooth).

Under forbindelsen blinker BT-
indikatoren.

3 Vent, indtil du hører stemmeprompten 
fra Soundbar.

Hvis den med held tilsluttet, vil BT 
indikator lyser solidt.

4 Vælg og afspil lyd¢ler eller musik på din 
Bluetooth-enhed.
• Hvis der registreres et opkald, 

sættes musikafspilning på pause. 
Afspilningen genoptages, når 
opkaldet slutter.

• Hvis din Bluetooth-enhed 
understøtter AVRCP-pro¢l, kan du på 
fjernbetjeningen trykke på  /  
or at springe til et spor eller trykke på 

 pause/genoptage afspilningen.

5 Hvis du vil afslutte Bluetooth, kan du:
• Skift enheden til en anden kilde.
• Deaktiver funktionen fra din 

Bluetooth-enhed. Eller placer din 
Bluetooth-enhed uden for det 
maksimale driftsområde. Bluetooth-
enheden afbrydes forbindelsen til 
enheden efter stemmeprompten.

• Tryk på BT/Pair knappen på 
fjernbetjeningen eller  på knappen 
på enheden og hold den nede.
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Bemærk

 • Musikstrømmen kan blive afbrudt af forhindringer 
mellem enheden og Soundbar, f.eks. Væg, metalhus, 
der dækker enheden, eller andre enheder i nærheden, 
der fungerer i samme frekvens.

 • Hvis du vil tilslutte soundbaren med en anden 
Bluetooth-enhed, skal du trykke på BT/Pair på 
fjernbetjeningen og holde den nede for at afbryde 
forbindelsen til den Bluetooth-enhed, der aktuelt er 
tilsluttet.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC 
Drift

Sørg for, at enheden er tilsluttet tv'et eller 
lydenheden.

1 Tryk ©ere  gange på knappen på 
enheden, eller tryk på AUX, OPTISKE, 
HDMI ARC knapperne på 
fjernbetjeningen for at vælge den 
ønskede tilstand.

Indikatorlampen på Soundbar viser, 
hvilken tilstand der aktuelt er i brug.

Status LED-tilstand

AUX [AUX/USB] Solid Hvid

OPTICAL [OPTICAL] Solid Hvid 

HDMI ARC [HDMI ARC] Solid Hvid

2 Betjen lydenheden direkte til 
afspilningsfunktioner.

3 Tryk på knapperne +/- (Volume) for at 
justere lydstyrken til det ønskede niveau.

Tip

 • I OPTICAL / HDMI ARC-tilstand, hvis der ikke er 
lydudgang fra enheden og statusindikatoren blinker, 
skal du muligvis aktivere PCM eller Dolby Digital 
Signal-output på din kildeenhed (f.eks. TV, DVD eller 
Blu-ray-afspiller).

USB Drift

Nyd lyd på en USB-lagerenhed, såsom en 
MP3 afspiller og USB-©ashhukommelse osv.

1 Sæt USB-enheden i.

2 Tryk ©ere  gange på knappen på 
enheden, eller tryk på USB knappen 
på fjernbetjeningen for at vælge USB 
tilstand.

[AUX/USB] LED-indikatoren blinker 
hvidt.

3 Under afspilning:

Knap Handling

Start, sæt afspilningen på pause 
eller fortsæt.

 / 
Gå til det forrige eller næste 
nummer.

Tips

 • Enheden kan understøtte USB-enheder med op til  
32 GB hukommelse.

 • Denne enhed kan spille MP3 / WAV / FLAC.
 • Understøtter en USB-port: 5 V , 500 mA.
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5 Vægbeslag

Bemærk

 • Forkert vægmontering kan resultere i ulykke, 
personskade eller materielle skader. Hvis du har 
spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice i dit land.

 • Før vægmonteringen skal du sørge for, at væggen kan 
understøtte vægten af din Soundbar.

 • Før vægbeslag, behøver du ikke fjerne gummi fødder 
i bunden af Soundbar, ellers gummifødder kan ikke 
fastgøres tilbage.

 • Afhængigt af typen af vægmontering af soundbaren 
skal du sørge for at bruge skruer med en passende 
længde og diameter.

 • Vær så venlig Kontroller, om USB-porten på bagsiden 
af Soundbar er tilsluttet en USB-enhed. Hvis det 
konstateres, at den tilsluttede USB-enhed påvirker 
vægmonteringen, skal du bruge en anden USB-enhed 
af den rigtige størrelse.

Skruelængde/diameter

3.5-4mm

4mm

> 25mm

Foreslået vægmonteringshøjde
Det anbefales at installere tv'et først, før 
du monterer Soundbaren på væggen. Med 
en forudinstalleret tv monteres Soundbar 
50mm/2.0'' i afstand fra bunden af tv'et.

1 Bor 2 parallelle huller (Ø 3-8mm hver 
efter vægtype) på væggen. Afstanden 
mellem hullerne skal være 611mm / 24".

Fastgør dyvler og skruer i hullerne.

2 Fjern skruerne (x4) fra hovedenheden.
Fastgør vægbeslagene (x2) til 
hovedenheden med skruerne fjernet 
fra hovedenheden.

3 Hæng Soundbar på 
fastgørelsesskruerne.

2

1

3

3,5-4 mm/0,14"-0,16"

4 mm 
/0,16"

> 25 mm/0,98"

~50 mm/2,0"

611 m
m / 24"
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6 Produktspeci�-
kationer

Bemærk

 •
varsel.

Bluetooth

 •
 • Bluetooth-version: 4.2 + EDR

 •  
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm

• 2.4G trådløst frekvensområde:  
2400 MHz ~ 2483 MHz

• 

Hovedenhed

 • Strømforsyning: DC 24 V  1,5 A 

 • Adapter til hovedenhed: 

Model : KA3601A-2401500DE

Input : 100-240 V~ 50-60 Hz 1,0 A 
Maks

Output : 24 V  1,5 A

 • Strømforbrug: 18,0 W

 • Standbyforbrug: < 0,5 W 

 • USB: 5 V  500 mA

 • Frekvensgang Svar: 180 Hz - 20 KHz

 • Lydindgangsfølsomhed (AUX): 500 mV

 • Højttalere Impedans: 8 Ω x 2

 • Dimension (W x H x D ):  
650 x 35 x 81 mm

 • Vægt: 1,0 kg

• Driftstemperatur: 0°C - 45°C

Subwoofer

• Strømforsyning: 100-240 V~ 50-60 Hz

• Strømforbrug: 20 W

 • Strømforbrug ved standby: < 0,5 W

 • Frekvensgang Svar: 40 Hz - 180 Hz

 • Impedans: 4 Ω
 • Mål (B x H x D): 120 x 402 x 300 mm 

 • Vægt: 4,8 kg

• Driftstemperatur: 0°C - 45°C

Section ampli�cateur

• Puissance de sortie (RMS) : 140W à 10% THD

• Puissance de sortie (max) : 288W

Understøttede lydformater

• HDMI ARC
Dolby Digital, LPCM 2ch

• OPTICAL
Dolby Digital, LPCM 2ch

• BLUETOOTH
SBC

• USB
MP3, WAV, FLAC 

Fjernbetjening

• Afstand/vinkel: 6 m/30°

• Batteritype: CR2025
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7 Fejlfinding

Advarsel

 • Risiko for elektrisk stød. Tag aldrig produktets 
kabinet ud.

Forsøg aldrig selv at reparere produktet, 
eftersom dette kan ugyldiggøre garantien. 
Hvis du har problemer med dette produkt, 
skal du kontrollere følgende punkter, 
inden du anmoder om hjælp fra vores 
kundetjeneste. Hvis du stadig har et problem, 
få støtte på www.philips.com/support. 

Ingen strøm

• Sørg for, at vekselstrømsledningen er 
korrekt tilsluttet.

• Sørg for, at der er strøm ved 
stikkontakten.

• Tryk på standby-knappen på 
fjernbetjeningen eller Soundbar for at 
tænde soundbaren. 

Ingen lyd

• Øg lydstyrken. Tryk på Lydstyrke op på 
fjernbetjeningen eller på soundbaren.

• Tryk på MUTE på fjernbetjeningen for at 
sikre, at Soundbar'en ikke er slået fra.

• Tryk på kildeknapper for at vælge en 
anden inputkilde.

• Når du bruger en af de digitale input, 
hvis der ikke er nogen lyd:
- Prøv at indstille tv-udgangen til PCM 

eller 
- Opret direkte forbindelse til din Blu-

ray/anden kilde, nogle tv'er passerer 
ikke gennem digital lyd.

• Tv'et er muligvis indstillet til variabel 
lydudgang. Bekræft, at indstillingen 
for lydudgang er indstillet til FAST 
eller STANDARD, ikke VARIABEL. Se i 
tv'ets brugervejledning for at få mere 
detaljerede oplysninger.

• Hvis du bruger Bluetooth, skal du sørge 
for, at lydstyrken på kildeenheden er 
skruet op, og at enheden ikke er slået 
fra.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

• Før du trykker på en 
afspilningskontrolknap, skal du først 
vælge den korrekte kilde.

• Reducer afstanden mellem 
fjernbetjeningen og enheden.

• Sæt batteriet i med dets polariteter (+/-) 
justeret som angivet.

• Udskift batteriet.
• Ret fjernbetjeningen direkte mod 

sensoren foran på enheden.

Jeg kan ikke �nde Bluetooth-navnet på 
denne enhed på min Bluetooth-enhed

• Sørg for, at Bluetooth-funktionen er 
aktiveret på din Bluetooth-enhed.

• Reparer enheden med Bluetooth-
enheden.

Dette er en 15 minutters slålfunktion, 
et af ERPII-standardkravet til at spare 
strøm

• Når enhedens eksterne 
indgangssignalniveau er for lavt, slukkes 
enheden automatisk om 15 minutter. 
Forøg lydstyrken på den eksterne enhed.

Subwooferen er inaktiv, eller subwoofer 
indikatoren lyser uikke

• Tag ledningen ud af stikkontakten, og 
sæt den i igen efter 3 minutter for at give 
subwooferen en sådan.



Den Bluetooth® ordmærke og logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. 

Udtrykkene HDMI, HDMI High-De¢nition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker 
eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.
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varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Speci¢kationer kan ændres uden varsel. Vær så venlig Besøg www.philips.com/support for at få 
de seneste opdateringer og dokumenter.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og 
bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og sælges under ansvar af MMD Hong 
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