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1 Viktig

Les og forstå alle anvisningene før du bruker 
produktet. Hvis skade skyldes manglende 
etterfølgelse av disse anvisningene, vil ikke 
garantien gjelde.

Hjelp og brukerstøtte

Få omfattende elektronisk brukerstøtte på
www.philips.com/support.

last ned brukerhåndboken og 
hurtigstartveiledningen
se videoveiledninger (bare tilgjengelig 
for utvalgte modeller)
£nn svar på ofte stilte spørsmål
send oss et spørsmål på e-post
snakke med vår støtterepresentant.

Følg anvisningene på nettstedet for å velge 
språk, og tast inn produktets modellnummer.
Eventuelt kan du kontakte brukerstøtte i 
landet du bor i. Før du tar kontakt, bør du 
notere deg produktets modellnummer og 
serienummer. Denne informasjonen £nner du 
på baksiden eller undersiden av produktet.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!
Før du kobler til eller foretar endringer, 
må du sørge for at alle enheter er koblet 
fra strømuttaket.
Produktet og utstyret skal aldri utsettes 
for regn eller vann. Væskebeholdere 
som f.eks. vaser skal aldri plasseres i 
nærheten av produktet. Hvis væske søles 
på eller i produktet, må du umiddelbart 
koble det fra strømtilførselen. Kontakt 
kundeservice for å få produktet sjekket 
før bruk.
Plasser aldri produktet eller utstyret i 
nærheten av åpne ¤ammer eller andre 
varmekilder, inkludert direkte sollys.

Før aldri gjenstander inn i 
ventilasjonshullene eller andre åpninger 
i produktet.
Der hovedstøpselet eller en 
apparatkopler brukes som 
frakoblingsinnretning skal 
frakoblingsinnretningen være klar til 
bruk.
Batteri (batteripakke eller installerte 
batterier) skal ikke utsettes for 
overdreven varme, f.eks. sol, ild eller 
lignende.
Koble produktet fra strømuttaket før det 
lyner. 
Når du kobler fra strømkontakten, må du 
alltid trekke i kontakten, aldri ledningen. 

Fare for kortslutning eller brann!
For identi£sering og 
tilførselsklassi£sering henvises det til 
typeskildet på baksiden eller undersiden 
av produktet.
Før du kobler produktet til strømuttaket, 
må du kontrollere at spenningen 
samsvarer med verdien som er angitt på 
baksiden eller undersiden av produktet. 
Produktet skal aldri kobles til et 
strømuttak med en annen spenning.

Fare for personskade eller skade på dette 
produktet!

For veggmontering må produktet 
festes til gulvet/veggen i henhold til 
installasjonsanvisningene. Bruk bare den 
medfølgende veggmonteringsbraketten 
(hvis tilgjengelig). Feil veggmontering 
kan føre til ulykker, personskade eller 
skade på utstyr. Hvis du har spørsmål, 
kan du kontakte brukeravdelingen i 
landet du bor i.
Plasser aldri produktet eller andre 
gjenstander på strømledninger eller på 
annet elektrisk utstyr. 
Hvis produktet transporteres i 
temperaturer under 5°C, må du pakke 
ut produktet og vente til temperaturen 
tilsvarer romtemperaturen før det kobles 
til strømuttaket. 
Deler av dette produktet kan være laget 
av glass. Håndter forsiktig for å unngå 
skade på personer og produkt.
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Fare for overoppheting!
Produktet skal aldri installeres i 
lukkede rom. Produktet skal alltid ha 
£re tommers klaring rundt produktet, 
for ventilering. Sørg for at gardiner 
eller andre gjenstander aldri dekker 
produktets ventilasjonshull. 

Fare for kontaminering!
Ikke bland ulike batterier (nye og gamle 
eller karbon og alkalisk, osv.).
ADVARSEL: Fare for eksplosjon hvis 
batteriene skiftes feil. Skift kun ut 
batteriet med samme eller tilsvarende 
type.
Ta ut batteriene hvis de er oppbrukt eller 
hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på 
lengre tid.
Batteriene inneholder kjemiske 
substanser og må avhendes på riktig 
måte 

Fare for svelging av batterier!
Dette produktet/fjernkontrollen kan 
inneholde et mynt- eller knapp-
lignende batteri, som potensielt kan 
svelges. Hold alltid batteriet utenfor 
barns rekkevidde! Hvis batteriet svelges 
kan det føre til alvorlig skade eller død. 
Det kan oppstå alvorlig, innvendig 
brannskade innen to timer etter svelging.
Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du 
mistenker at batteriet er blitt svelget eller 
be£nner seg inne i kroppen.
Hold alltid alle nye og brukte batterier 
utenfor barns rekkevidde ved bytte av 
batteri. Sørg for at batterirommet er helt 
lukket etter at du har byttet batteri.
Hvis batterirommet ikke kan lukkes 
ordentlig, må bruk av produktet 
opphøre. Hold det utenfor barns 
rekkevidde og kontakt produsenten.

Dette er et apparat i KLASSE II med 
dobbeltisolering. Beskyttende jording 
tilveiebringes ikke.

Slik vedlikeholder du 
produktet

Bruk bare mikro£berklut til å rengjøre 
produktet.

Omsorg for miljøet

Avhending av gamle produkter og batterier

Produktet ditt er utformet og produsert med 
resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og 
komponenter av høy kvalitet.

Dette symbolet på et produkt betyr at 
produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.

Dette symbolet betyr at produktet 
inneholder batterier som er dekket av 
det europeiske direktivet 2013/56/EU, og 
som ikke kan kastes sammen med vanlig 
husholdningsavfall.
Informer deg om det lokale separate 
innsamlingssystemet for elektriske og 
elektroniske produkter og batterier. Følg 
lokale regler og kast aldri produktet og 
batteriene med vanlig husholdningsavfall. 
Riktig avhending av gamle produkter og 
batterier bidrar til å forhindre negative 
konsekvenser for miljøet og menneskers 
helse.

Ta ut engangsbatteriene
For å fjerne engangsbatteriene, se avsnittet 
om installasjon av batteri.



4

FCC- og IC-erklæring for 
brukere (bare for USA og 
Canada)

FCC-INFORMASJON

Advarsel: 
Utstyret skal installeres og drives med 
en avstand på minst 20 cm mellom 
radiatoren og kroppen.
Brukeren advares om at endringer og 
modi£kasjoner på denne enheten som 
ikke er uttrykkelig godkjent av den 
parten som har ansvar for samsvar, kan 
ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å 
betjene utstyret.

MERK: Dette utstyret har blitt testet og 
funnet å være i samsvar med begrensningene 
for en innretning i klasse B, ifølge punkt 
15 i FCC-forskriftene. Disse grensene er 
utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot 
skadelig interferens når utstyret betjenes i 
et bosted. Dette utstyret genererer, bruker 
og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis 
det ikke installeres og brukes i henhold 
til anvisningene, kan det føre til skadelig 
interferens for radiokommunikasjon. 

Det gis imidlertid ingen garanti for at 
interferens ikke vil oppstå i en bestemt 
installasjon. Hvis dette utstyret fører til 
skadelig interferens for radio- eller TV-
mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av 
og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette 
opp denne interferensen ved hjelp av ett eller 
¤ere av følgende tiltak:

Snu eller ¤ytt mottakerantennen. 
Øk avstanden mellom utstyret og 
mottakeren. 
Koble utstyret til et uttak på en annen 
krets enn den som mottakeren er 
koblet til. 
Kontakt forhandleren eller en erfaren 
radio/TV-tekniker for hjelp. 

Denne enheten inneholder lisensfritatt(e) 
sender(e)/mottaker(e) som samsvarer 
med Innovation, Science and Economic 
Development Canadas lisensfritatt(e) RSS(er). 
Driften er underlagt følgende to krav:

1.  Denne enheten skal ikke forårsake 
interferens.

2.  Denne enheten må godta alle 
interferens, inkludert interferens som kan 
forårsake uønsket drift av enheten.

Samsvar

Dette produktet overholder EFs krav til 
radiointerferense.
TP Vision Europe B.V. erklærer herved 
at dette produktet er i samsvar med de 
grunnleggende kravene og andre relevante 
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.
Du £nner samsvarserklæringen på  
www.p4c.philips.com.
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Innhold i esken

Kontroller og identi£ser artiklene i esken:

Lydplanke x 1

Trådløs subwoofer x 1

Fjernkontroll  x 1

Strømledning (for subwoofer) * x 2

Svakstrømadapter (for lydplanken) * x 2

IR-pass-through-ledning  x 1

IR-brakett x 1

Veggmonteringssett  x 1

(veggraketter x2, skruer x2, dybler x2)

Hurtigstartveiledning / garantikort / 
sikkerhetsark  x 1

*  Antall strømkabler og pluggtyper varierer fra 

område til område.

Trådløs basshøyttaler

IR-pass-through-
ledning

Fjernkontroll

IR--brakett

2 X

2 X

Svakstrømadapter *

Hurtigstartveiledning 
garantikort 

sikkerhetsark

Strømkabel *
(for subwoofer)

Gummiskruer for 
veggbrakett (for 

vegg)
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2 Lydplanken

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til 
Philips! For å få fullt utbytte av støtten som 
Philips tilbyr, registrerer du lydplanken på 
www.philips.com/support.

Hovedenhet

Denne delen inneholder en oversikt over 
hovedenheten.

 Fjernkontrollens sensor

 Lydplankens LED-indikator

Slå på avspillingskilden, så lyser 
indikatorlampen på forsiden. Se teksten 
på høyre side for tilsvarende kilde.

Status LED-status

Standby [Standby] Kontinuerlig rød

AUX [AUX/USB] Kontinuerlig hvit

USB [AUX/USB] Blinker hvit 

BT (Bluetooth) 
[BT] Kontinuerlig hvit
[BT] Blinker hvit

OPTICAL [OPTICAL] Kontinuerlig hvit

HDMI ARC [HDMI ARC] Kontinuerlig 
hvit

  (Standby-på) 
Slå lydplanken på eller sett den i 
standbymodus.

  (Kilde)
Velg inngangskilde for lydplanken:

 +/- (volum)
Øke eller senke volumet.

Kontakter

Dette avsnittet inneholder en oversikt 
over koblingene som er tilgjengelige for 
lydplanken.

 DC 24V
Koble til adapteren.

  USB
Lydinngang fra en USB-lagringsenhet.
Oppgrader produktets programvare.

 AUX
Lydinngang fra f.eks. en MP3 spiller 
(3,5 mm kontakt).

 IR OUT
Kabelkobling for IR pass-through. 

 OPTICAL
Koble til optisk lydutgang på TV eller 
digital enhet. 

 HDMI ARC
Koble til HDMI-inngangen på TV-en 

 Veggbrakettskruer 
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Trådløs subwoofer

Dette avsnittet inneholder en oversikt over 
den trådløse subwooferen.

 AC~-kontakt
Koble til strømforsyning.

 Sammenkoblingsknapp
Trykk og hold inne for å til 
sammenkoblingsmodus for subwooferen.

 Subwoofer-indikator
Finn statusen fra indikatoren på den 
trådløse subwooferen.

LED-status Status

Rask blinking Subwoofer i 
sammenkoblingsmodus

Kontinuerlig 
på

Tilkoblet / sammenkobling 
utført

Blinker sakte Tilkobling / sammenkobling 
mislyktes

Fjernstyring

Dette avsnittet inneholder en oversikt over 
fjernkontrollen.

  (Standby-på) 
Slå lydplanken på eller sett den i 
standbymodus.

  (Demp)
Demp eller gjenopprett volumet.

 Kilde-knapper

Aux: Sett lydkilden til AUX-tilkobling 
(3,5 mm kontakt).

BT / sammenkobling: Bytt til Bluetooth-
modus.

Trykk og hold inne for å aktivere 
sammenkoblingsfunksjonen i Bluetooth-
modus eller koble fra den eksisterende 
sammenkoblede Bluetooth-enheten.

Optical: Bytt lydkilde til den optiske 
koblingen. 

HDMI ARC: Bytt kilde til HDMI ARC-
koblingen.

USB: Bytt til USB-modus.

 EQ
Velg equalizer (EQ)-e�ekt.

  /  (Forrige/neste)
Hopp til neste eller forrige spor i USB/
BT-modus.

  (Spill/pause)
Start, pause eller gjenoppta avspilling i 
USB/BT-modus.

  +/- (lydplankens volum)
Øke/senke lydplankevolumet.

  +/- (subwooferens volum)
Øke/senke subwoofer-volumet.
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Klargjøring av fjernkontrollen.

Den medfølgende fjernkontrollen gjør 
det mulig å betjene enheten fra avstand. 
Selv om fjernkontrollen betjenes 
innenfor den e�ektive rekkevidden på 
6 meter, kan det være umulig å bruke 
fjernkontrollen hvis det er hindringer 
mellom enheten og fjernkontrollen. 
Hvis fjernkontrollen brukes i nærheten av 
andre produkter som genererer infrarød 
stråling, eller hvis andre fjernkontroller 
som bruker infrarøde stråler brukes i 
nærheten av enheten, kan det hende 
at den ikke fungerer slik den skal. 
Tilsvarende kan de andre produktene 
fungere feil. 

Første gangs bruk:

Enheten har et 
forhåndsinstallert 
litium CR2025-
batteri. Ta av 
beskyttelseslappen 
for å aktivere 
fjernkontrollbatteriet.

Skifte ut fjernkontrollbatteriet

Fjernkontrollen drives av et CR2025, 3 V 
litium-batteri.

1 Bruk verktøy (f.eks. myntbatterier/
mynter) til å komme til i hakket i 
batteriboksdekselet og drei mot 
urviseren for å  (låse opp).

2 Fjern det gamle batteriet, som er 
plassert i lokket, plasser det nye 
CR2025-batteriet og pass på at 
polariteten (+/-) stemmer.

3 Bruk verktøyene til å komme til i hakket i 
batteridekselet og drei med urviseren for 
å  (låse), feste det i fjernkontrollen.

1 2 3

Forholdsregler for batteriene

Når fjernkontrollen ikke skal brukes over 
lengre tid (mer enn en måned), må du 
ta batteriet ut av fjernkontrollen for å 
hindre at det lekker.

Hvis batteriene lekker, må du tørke bort 
lekkasjen i batterirommet og skifte ut 
batteriene med nye.

Ikke bruk andre batterier en de som er 
spesi£sert. 

Batteriene må ikke opphetes eller tas fra 
hverandre. 

Batteriene må aldri kastes i åpen ild eller 
vann.

Batteriene skal ikke bæres eller lagres 
sammen med andre metallgjenstander. 
Det kan føre til at batteriene kortslutter, 
lekker eller eksploderer.

Batteriene må aldri lades opp med 
mindre det kan bekreftes at de er 
oppladbare. 

Plassering

Plasser subwooferen minst 1 meter unna 
lydplanken og 10 cm fra veggen.
For best mulig resultat bør subwooferen 
plasseres som vist under.

1 m /  
3 ft

10 cm/4"
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Merk

TV-en må støtte HDMI-CEC- og ARC-funksjonene. 
HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
Innstillingsmåten for HDMI-CEC og ARC kan variere 
avhengig av TV-modellen. Se TV-ens brukerhåndbok 
for nærmere informasjon om ARC-funksjonen.
ARC-funksjonen støttes bare av HDMI 1.4-kompatible 
kabler.

Koble til optisk kontakt.

OPTICAL OUT

OPTICAL

1 Bruk en optisk kabel til å koble den 
OPTICAL koblingen på lydplanken til 
OPTICAL OUT-kontakten på TV-en eller 
en annen enhet. 

Den digitale optiske kontakten kan 
være merket SPDIF eller SPDIF OUT. 

Koble til AUX-kontakt

Bruk en 3,5 mm-til-3,5 mm lydkabel til å 
koble TV-ens hodetelefonuttak til AUX-
kontakten på enheten.

Headphone
(3.5mm)

AUDIO OUT

AUX

3 Koble til

Dette avsnittet hjelper deg med å koble 
lydplanken til en TV og andre enheter og 
kon£gurere den. 
Se hurtigstartveieldningen for informasjon 
om de grunnleggende koblingene til 
SoundBar og tilbehøret. 

Merk

For identi£sering og tilførselsklassi£sering henvises 
det til typeskildet på baksiden eller undersiden av 
produktet.
Før du kobler til eller foretar endringer, må du sørge for 
at alle enheter er koblet fra strømuttaket.

Koble til HDMI ARC-
kontakten

Lydplanken støtter HDMI med Auto Return 
Channel (ARC). Hvis TV-en er HDMI ARC-
kompatibel, kan du høre TV-lyden via 
lydplanken ved å bruke en enkel HDMI-
kabel.

HDMI ARC 

HDMI ARC

1 Bruk en HDMI-kabel til å koble HDMI 
ARC-kontakten på lydplanken til TV-ens 
HDMI ARC-kontakt. 

HDMI ARC-kontakten på TV-en 
kan være merket annerledes. Se 
TV-ens brukerhåndbok for ytterligere 
informasjon.

2 Slå på HDMI CEC på TV-en. Se TV-
ens brukerhåndbok for ytterligere 
informasjon. 
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AUX

R

L

AUDIO OUT

Bruk en RCA-til-3,5 mm lydkabel til å 
koble TV-ens lydutgangkontakter til 
AUX-kontakten på enheten.

Koble til IR pass-through-
kabelen.

Hvis lydplanken står i veien for TV-ens IR-
mottaker når den plasseres rett fordan den, 
kan du koble lydplanken og TV-en med den 
medfølgende IR pass-through-kabelen, 
slik at den kan motta signalet fra TV-ens 
fjernkontroll.

TV Sensor

IR OUT

1 Koble den 2,5 mm stor enden av IR pass 
through-kabelen til IR OUT-kontakten 
på lydplanken.

2 Deretter plasserer du den andre enden 
med IR-blasteren i nærheten av TV-
sensoren.  
For informasjon kan du se TV-ens 
brukerhåndbok.

Merk

Før du begynner å bruke IR pass-through, må du 
sørge for at TV-ens fjernkontrollsensorområde er 
fullstendig blokkert. 
Hvis det viser seg at TV-ens fjernkontroll ikke er 
blokkert og fortsatt virker, trenger du ikke å koble til IR 
pass-through-kabelen.

Koble til strøm

Før du kobler til vekselstrømledningen 
må du kontrollere at du har utført alle de 
andre koblingene.

Risiko for skade på produktet! Sikre at 
strømforsyningens spenning svarer til 
spenningen på bak- eller undersiden av 
enheten.

Konverteringskontakt
Velg adapteren som passer i ditt område.
Om nødvendig må du klipse på adapteren 
som passer i ditt område.

A  B

Lydplanke

1 Trekk ut strømadapteren og 
strømkabelen til full lengde. Koble 
strømadapteren til DC IN 24 V-kontakten 
på lydplanken.

2 Koble deretter strømadapteren til et 
strømuttak.

Subwoofer

3 Koble strømkabelen til AC~-uttaket 
på subwooferen og deretter til 
strømkontakt.
Antall strømkabler og pluggtyper varierer 
fra område til område.
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Sammenkoble med 
subwooferen

Automatisk sammenkobling
Koble lydplanken og subwooferen til 
strømkontaktene og trykk på enheten 
eller fjernkontrollen for å sette enheten i 
PÅ-modus. Subwooferen og lydplanken 
sammenkobles automatisk.

 Finn statusen fra indikatoren på den 
trådløse subwooferen.

LED-status Status

Rask blinking
Subwoofer i 
sammenkoblingsmodus

Kontinuerlig 
på

Tilkoblet / sammenkobling 
utført

Blinker sakte
Tilkobling / sammenkobling 
mislyktes

Tips

Ikke trykk på Pair-knappen på baksiden av 
subwooferen, unntatt for manuell sammenkobling.

Manuell sammenkobling.
Hvis du ikke hører lyd fra den trådløse 
subwooferen må du sammenkoble den 
manuelt.

1 Koble begge enhetene fra 
strømledningene igjen, og koble dem til 
igjen etter 3 minutter.

2 Trykk på og hold inne Pair-knappen 
på baksiden av subwooferen i noen 
sekunder.
 Pair-indikatoren på subwooferen 

blinker raskt.

3 Trykk deretter på  på enheten eller 
fjernkontrollen for å slå enheten PÅ. 
 Pair-indikatoren på subwooferen 

lyser kontinuerlig når 
sammenkoblingen er fullført.

4 Hvis sammenkoblingsindikatoren 
fortsetter å blinke, må du gjenta trinn 1-3.

Tips

Subwooferen skal være maks. 6 meter fra lydplanken, 
i et åpent område. (Jo nærmere, desto bedre).
Fjern eventuelle gjenstander mellom subwooferen og 
lydplanken.
Hvis den trådløse koblingen fortsatt ikke virker, må 
du se om det er en kon¤ikt eller kraftig interferens 
(f.eks. fra en elektronisk enhet) rundt området. Fjern 
disse kon¤iktene eller kraftige inteferensene og gjenta 
fremgangsmåten over.
Hvis hovedenheten ikke er koblet til med subwooferen 
og den er i PÅ-modus, blinker enhetens STANDBY-
indikator.
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4 Slik bruker du 
lydplanken

Dette avsnittet hjelper deg med å bruke 
lydplanken til å spille av lyd fra tilkoblede 
enheter.

Før du starter
Gjør alle nødvendige koblinger beskrevet 
i denne brukermanualen.
Sett SoundBar til riktig kilde for andre 
enheter.

Slå PÅ og AV

Når du først kobler enheten til 
hovedkontrakten, er enheten i 
STANDBY-modus. Standby-indikatoren 
lyser.
Trykk på -knappen på fjernkontrollen 
for å slå hovedenheten PÅ eller AV.
Koble strømledningen fra strømuttaket 
hvis du vil slå enheten helt av.

Auto oppvåkning

Hvis en TV eller en ekstern enhet (bare 
for AUX-kontakt) er tilkoblet, vil enheten 
slås på automatisk når TV-en eller den 
eksterne enheten er slått på.

Automatisk standby

Enheten går automatisk i standby-modus 
etter omtrent 15 minutter hvis TV-en eller den 
eksterne enhetener koblet fra eller slått av.

For å slå enheten helt av må du ta 
strømkontakten ut av strømuttaket.
Slå enheten helt av for å spare energi 
når den ikke er i bruk.

Velg modi

1 Trykk gjentatte ganger på  -knappen 
på enheten, eller trykk på AUX, 
OPTICAL, HDMI ARC, BT/Pair, USB på 
fjernkontrollen for å velge ønsket modus.
 Indikatorlampen på lydplanken viser 

hvilken modus som er i bruk.

Status LED-status

AUX [AUX/USB] Kontinuerlig hvit

USB [AUX/USB] Blinker hvit

BT (Bluetooth)
[BT] Kontinuerlig hvit 
[BT] Blinker hvit

OPTICAL [OPTICAL] Kontinuerlig hvit 

HDMI ARC [HDMI ARC] Kontinuerlig 
hvit

Velg equalizer (EQ)-e§ekt

Velg forhåndsde£nerte lydmoduser som 
passer din video eller musikk.

1 Trykk på EQ-knappen på fjernkontrollen 
for å velge ønsket forhåndsinnstilt 
equalizer-e�ekt. 

 LED-lampene blinker i 3 sekunder 
for å vise den aktuelle EQ-modusen 
i henhold til EQ-modusde£nisjonen 
(£g.).

Movie: anbefales for visning av £lmer

Music: anbefales for musikklytting

News: anbefales for nyheter
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Justere volumet

Npr du justerer lydplankens og subwooferens 
volum, vil statusindikatoren øke/redusere 
mengden lys. I henhold til tilsvarende 
lysvisning/blinking (£g.) kan du bestemme 
lydplankens og subwooferens aktuelle 
lydnivå.

Justere lydplankens volum

1 Trykk på  +/- (volum) for å øke eller 
redusere lydplankens volumnivå.

Demp lyden ved å trykke på  
(demp).
Trykk på  (demp) igjen eller 
trykk på Vol+/Vol- (volum) for å 
gjenopprette lyden.

Justere subwooferens volum 

1 Trykk på  +/- (subwoofer) for å øke 
eller redusere subwooferens volumnivå.

Bluetooth-betjening

Med Bluetooth kobler du SoundBar til 
Bluetooth-enheten (f.eks. en iPad, iPhone, 
iPod Touch, Android-telefon eller bærbar 
PC), så kan du lytte til lyd£lene som er lagret 
på enheten gjennom SoundBar-høyttalerne.

Dette trenger du

En Bluetooth-enhet som støtter 
Bluetooth-pro£l A2DP, AVRCP og med 
Bluetooth-versjon 4.2 + EDR.
Maksimal rekkevidde mellom lydplanken 
og en Bluetooth-enhet er omtrent 
10 meter (30 fot).

1 Trykk på  -knappen gjentatte ganger 
på enheten, eller trykk på BT/Pair 
-knappen på fjernkontrollen for å sette 
lydplanken i Bluetooth-modus.
 BT-indikatoren blinker.

2 På Bluetooth-enheten slår du på 
Bluetooth, søker etter og velger Philips 
TAB6405 for å starte tilkoblingen (se 
Bluetooth-enhetens brukerhåndbok for 
informasjon om hvordan du aktiverer 
Bluetooth).
 Under tilkobling blinker BT-

indikatoren.

3 Vent til du hører en ny talebeskjed fra 
lydplanken.
 Når tilkoblingen er fullført, lyser BT-

indikatoren kontinuerlig.

4 Velg og spill av lyd£ler eller musikk på 
Bluetooth-enheten din.

Hvis du mottar et anrop mens 
musikken spilles av, dempes 
musikken. Avspilling gjenopptas når 
samtalen er avsluttet.
Hvis Bluetooth-enheten har støtte 
for AVRCP-pro£l, kan du trykke 
på  /  på fjernkontrollen 
for å hoppe over et sport eller 
trykke på  for å pause/fortsette 
avspillingen.

5 Du kan gå ut av Bluetooth på følgende 
måter:

Bytt kilde på enheten.
Deaktiver funksjonen i Bluetooth-
enheten. Eller plasser Bluetooth-
enheten utenfor den maksimale 
rekkevidden. Bluetooth-enheten 
frakobles fra enheten etter 
talemeldingen.
Trykk på og hold inne BT/Pair 
-knappen på fjernkontrollen eller  
-knappen på enheten.
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Merk

Musikkstrømming kan forstyrres av hindringer mellom 
enheten og SoundBar, for eksempel vegger, metallhus 
som dekker enheten eller andre enheter i nærheten 
som bruker samme frekvens.
Hvis du vil koble lydplanken til en annen Bluetooth-
enhet, må du trykke på og holde inne BT/Pair 
på fjernkontrollen for å koble fra den tilkoblede 
Bluetooth-enheten.

Betjening med AUX / 
OPTICAL / HDMI ARC

Sikre at enheten er koblet til TV-en eller 
lydenheten.

1 Trykk gjentate ganger på  -knappen 
på enheten, eller trykk på AUX, 
OPTICAL, HDMI ARC på fjernkontrollen 
for å velge ønsket modus.
 Indikatorlampen på lydplanken viser 

hvilken modus som er i bruk.

Status LED-status

AUX [AUX/USB] Kontinuerlig hvit

OPTICAL [OPTICAL] Kontinuerlig hvit 

HDMI ARC [HDMI ARC] Kontinuerlig hvit

2 Betjen selve lydenheten for 
avspillingsfunksjoner.

3 Trykk på +/- (volum)-knappene for å 
justere lyden til ønsket nivå.

Tips

I OPTICAL/HDMI ARC-modus, hvis det ikke kommer 
lyd ut av enheten og statusindikatoren blinker, kan 
det hende du må aktivere PCM eller Dolby Digital 
Signal-utgangen fra kildeenheten (f.eks. TV, DVD- eller 
Blu-ray-spiller).

USB-betjening

Lytt til lyd fra en USB-lagringsenhet, f.eks. en 
MP3-spiller og en USB-minnepinne el. lign.

1 Sett inn USB-enheten.

2 Trykk gjentatte ganger å  -knappen 
på enheten eller trykk på USB-knappen 
på fjernkontrollen for å velge USB-
modus.
 [AUX/USB] LED-indikatoren blinker 

hvitt.

3 Under avspilling:

Knapp Handling

Start, pause eller gjenoppta 
avspilling.

 / Hopp til neste eller forrige spor.

Tips

Enheten kan støtte USB-enheter med opptil 32 GB 
minne.
Denne enheten kan spille av MP3 / WAV / FLAC.
Støtte en USB-port: 5 V , 500 mA.
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5 Veggmontering

Merk

Feil veggmontering kan føre til ulykker, personskade 
eller skade på utstyr. Hvis du har spørsmål, kan du 
kontakte brukeravdelingen i landet du bor i.
Før SoundBar veggmonteres, må du forsikre deg om at 
veggen tåler vekten.
Før veggmontering trenger du ikke å ta av 
gummiføttene på bunnen av lydplanken. Ellers kan de 
ikke settes på igjen.
Avhengig av hvilken type veggmontering du velger 
for SoundBar, må du sørge for å bruke skruer med 
passende lengde og diameter.
Sjekk om USB-porten på lydplankens bakside er 
koblet til en USB-enhet. Hvis det viser seg at den 
tilkoblede USB-enheten påvirker veggmonteringen, 
må du bruke en annen USB-enhet av passende 
størrelse.

Skruenes lengde/diameter

3,5-4 mm

4 mm

> 25 mm

Anbefalt veggmonteringshøyde
Det anbefales at du installerer TV-en 
først, før lydplanken veggmonteres. Med 
en forhåndsinnstallert TVkan lydplanken 
veggmonteres med en avstand på 50 mm / 
2,0" fra undersiden av TV-en.

1 Bor 2 parallelle hull (Ø 3-8 mm hver, 
avhengig av veggtype) på veggen. 
Avstanden mellom hullene skal være 
611 mm / 24".
 Fest dyblene og skruene i hullene.

2 Fjern skruene (x4) fra hovedenheten.
 Fest veggbrakettene (x2) fra 

hovedenheten med skruene fjernet 
fra hovedenheten.

3 Heng lydplanken på festeskruene.

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 Produkt-
spesi�kasjoner

Merk

 •
varsel.

Bluetooth

 •
 • Bluetooth-versjon: 4.2 + EDR

 •  
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm

• 2,4 G trådløst frekvensområde:  
2400 MHz ~ 2483 MHz

• 2,4  dBm

Hovedenhet

 • Strømforsyning: DC 24 V  1,5 A 

 • Adapter for hovedenhet: 

Modell : KA3601A-2401500DE

Inngang : 100-240 V~ 50-60 Hz 1,0 A 
maks.

Utgang : 24 V  1,5 A

 • Strømforbruk: 18,0 W

 • Strømforbruk ved standby: < 0,5 W 

 • USB: 5 V  500 mA

 • Frekvensrespons: 180 Hz – 20 KHz

 • Lydinngangsfølsomhet (AUX): 500 mV

 • Høyttalerimpedans: 8 Ω x 2

 • Mål (B x H x D):  
650 x 35 x 81 mm

 • Vekt: 1,0 kg

• Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C

Subwoofer

• Strømforsyning: 100-240 V~ 50-60 Hz

• Strømforbruk: 20 W

 • Standby strømforbruk: < 0,5 W

 • Frekvensrespons: 40 Hz – 180 Hz

 • Impedans: 4 Ω
 • Mål (B x H x D):  

120 x 402 x 300 mm 

 • Vekt: 4,8 kg

• Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C

Fjernkontroll

• Avstand/vinkel: 6 m / 30°

• Batteritype: CR2025

Forsterker seksjon

• E�ekt (RMS): 140W @10% THD 

• E�ekt (maks): 288W

Støttede lydformater

• HDMI ARC
Dolby Digital, LPCM 2 ch

• OPTICAL
Dolby Digital, LPCM 2 ch

• BLUETOOTH
SBC

• USB
MP3, WAV, FLAC 
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7 Feilsøking

Advarsel

Fare for elektrisk støt. Aldri ta av produktets 
hus.

Forsøk aldri å reparere produktet selv, da 
dette kan ugyldiggjøre garantien. 
Hvis du har problemer med bruk av 
dette produktet må du sjekke følgende 
punkt før du ber om service. Hvis du 
fortsatt har problemer, kan du få støtte på 
www.philips.com/support. 

Ingen strøm

Sjekk at strømledningen er riktig koblet 
til.
Forsikre deg om at det er strøm i 
vekselstrømuttaket.
Trykk på standbyknappen på 
fjernkontrollen eller lydplanken for å slå 
lydplanken på. 

Ingen lyd

Øker volumet. Trykk på Volume Up på 
fjernkontrollen eller på lydplanken.
Trykk på MUTE på fjernkontrollen for å 
sikre at lydplanken ikke er dempet.
Trykk på kildeknappene for å velge en 
annen inngangskilde.
Når du bruker en av de digitale 
inngangene, hvis det ikke kommer lyd:
- Prøv å sette TV-utgangen til PCM, eller 
- Koble direkte til Blu-ray-kilden / 

annen kilde, da enkelte TV-er ikke 
videresender digital lyd.

TV-en kan stilles til variabel lydutgang. 
Bekreft at innstilingen for lydutgang 
er satt til FIXED eller STANDARD, ikke 
VARIABLE. Les TV-ens bruksanvisning 
for nærmere informasjon.
Hvis du bruker Bluetooth, må du sørge 
for at volumet på enheten er slått på og 
at enheten ikke er dempet.

Fjernkontrollen virker ikke

Før du trykker på en 
avspillingskontrollknapp, må du først 
velge riktig kilde.
Reduser avstanden mellom 
fjernkontrollen og enheten.
Sett inn batteriene med polaritetene  
(+/-) rettet inn som anvist.
Skifte ut batteriet.
Pek fjernkontrollen rett mot sensoren 
foran på enheten.

Jeg �nner ikke enhetens Bluetooth-
navn på Bluetooth-enheten

Sjekk at Bluetooth-funksjonen er atkivert 
i Bluetooth-enheten.
Koble øretelefonene til Bluetooth-
enheten igjen.

Dette er en funksjon som slår av 
enheten etter 15 minutter, som en 
del av ERPII-standardkravet for 
strømsparing

Når enhetens eksterne 
inngangssignalnivå er for lavt slås 
enheten automatisk av etter 15 minutter. 
Øk volumnivået på den eksterne 
enheten.

Subwooferen er reagerer ikke eller 
subwooferens indikatorlampe lyser ikke

Koble strømledningen fra stikkontakten 
og sett den inn igjen etter 3 minutter for 
å tilbakestille subwooferen.



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. 

Uttrykkene HDMI, HDMI High-De£nition Multimedia Interface OG HDMI-logoen, er varemerker 
eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er 
varemerker for Dolby Laboratories.

Spesi£kasjoner kan endres uten varsel. Gå til www.philips.com/support for nyeste oppdateringer 
og dokumentasjon.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes 
under lisens. Dette produktet produseres av og selges under ansvaret til MMD Hong Kong Holding 
Limited eller et tilknyttet selskap, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette 
produktet.


