
Registrer dit produkt og få support på
www.philips.com/support

Brugervej
ledning8000 Series

TAB8405



2

1 Vigtigt 3

Sikkerhed 3

Pas på dit produkt 4

Pleje af miljøet 4

Overholdelse 4

Hjælp og support 4

Bemærk FCC- og IC-erklæring for 
brugere (kun for USA og Canada) 5

2 Din Soundbar 6

Hvad er der i kassen 6

Hovedenhed 6

Stik 7

Trådløs subwoofer 7

Fjernbetjening 8

Klargør fjernbetjeningen 8

Placering 9

Vægmontering 10

3 Opret forbindelse 11

Dolby Atmos® 11

Opret forbindelse til HDMI-stik 11

Tilslutning til optiske stik 12

Tilslutning til AUX-stik 12

Tilslut til strøm 12

Par op med subwooferen 13

Opret forbindelse til Wi-Fi  
(trådløs drift) 14

4 Brug din Soundbar 16

Tænd og sluk 16

Automatisk standby 16

Vælg Tilstande 16

Indstille lydstyrken 16

Dolby lydtilstand 16

Nulstilling af fabrik 16

Menuen Opsætning 17

Betjening af Bluetooth 18

AUX / OPTISK / HDMI ARC-drift 19

Betjening med USB 19

Lyt til Spotify 19

Opgraderingsfirmware 20

5 Produktspeci fikationer 21

6 Fejlfinding 22

Varemærker 24

Contents



D
a

n
sk

3

1 Vigtigt

Læs og forstå alle instruktioner, før du bruger 
produktet. Hvis skaden er forårsaget af 
manglende overholdelse af instruktionerne, 
gælder garantien ikke.

Sikkerhed

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 tilbehør for 
regn eller vand. Anbring aldrig flydende 
beholdere, f.eks. 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 tilbehør 
i nærheden af åben ild eller andre 
varmekilder, inklusive direkte sollys.

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

• Hvis netstikket eller en apparatkobling 
anvendes som afbryderanordning, skal 
frakoblingsanordningen kunne betjenes let.

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

• Frakobl produktet fra stikkontakten inden 
tordenvejr. 

• Når du afbryder ledningen, skal du altid 
trække i stikket, aldrig kablet. 

• Brug produktet i tropiske og/eller moderate 
klimaer.

Risiko for kortslutning eller brand!
• For identifikation og forsyningsklasser, se 

typeskiltet på bagsiden eller bunden af 
produktet.

• Inden du slutter produktet til stikkontakten, 
skal du sikre dig, at spændingen svarer til 
den værdi, der er trykt på bagsiden eller 
bunden af produktet. Slut aldrig produktet til 
stikkontakten, hvis spændingen er anderledes.

Risiko for personskade eller skade på produktet!
• Til vægmontering skal dette produkt fastgøres 

sikkert til væggen i overensstemmelse 
med installationsinstruktionerne. Brug kun 

det medfølgende vægbeslag (hvis det er 
tilgængeligt). Forkert vægmontering kan 
resultere i ulykke, personskade eller materielle 
skader. Hvis du har nogen forespørgsel, skal 
du kontakte Consumer Care i dit land.

• An må aldrig placere produktet eller 
genstandene på strømledninger eller på 
andet elektrisk udstyr. 

• Hvis produktet transporteres i 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 dem forsigtigt for at undgå 
personskade eller materielle skader.

Risiko for overophedning!
• Dette produkt må aldrig installeres i et 

lukket rum. Efterlad altid et mellemrum 
på mindst fire tommer omkring produktet 
for ventilation. Sørg for, at gardiner 
eller andre genstande ikke dækker 
ventilationsåbningerne på produktet. 

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

kulstof og alkale, osv.).
• Forsigtighed: Eksplosionsfare, hvis 

batterierne udskiftes forkert. Udskiftning 
må kun ske med batteri af samme eller 
lignende type.

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

• Batterier indeholder kemiske stoffer, de skal 
bortskaffes korrekt. 

Risiko for indtagelse af batterier!
• Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et 

mønt- eller knapcellebatteri, der kan sluges. 
Hold batteriet uden for børns rækkevidde 
hele tiden! Ved indtagelse kan batteriet 
forårsage alvorlig personskade eller død. 
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 sikkert, når du har 
udskiftet batteriet.

• Hvis batterirummet ikke kan lukkes helt, 
skal du stoppe brugen af produktet. 
Opbevares uden for børns rækkevidde, og 
kontakt producenten.
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Dette er et KLASSE II-apparat med 
dobbeltisolering og jordforbindelse medfølger 
ikke.

AC spænding

Brug kun de strømforsyninger, der er angivet  
i brugervejledningen.

Pas på dit produkt

Brug kun mikrofiberklud til at rengøre produktet.

Pleje af miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri

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

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

Dette symbol betyder, at produktet indeholder 
batterier, der er omfattet af det europæiske 
direktiv 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes 
sammen med normalt husholdningsaffald.
Informer dig selv om det lokale separate 
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske 
produkter og batterier. Følg de lokale regler, 
og bortskaf aldrig produktet og batterierne 
sammen med almindeligt husholdningsaffald. 
Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og 
batterier hjælper med at forhindre negative 

konsekvenser for miljøet og menneskers 
sundhed.

Fjernelse af bortskaffelsesbatterier
Hvis du vil fjerne engangsbatterierne, skal du se 
afsnittet om batteriinstallation.

Til 5G WiFi-enhed
Enheden til drift i båndet 5150-5350 MHz er 
kun til indendørs brug for at reducere risikoen 
for skadelig interferens til co-channel mobile 
satellitsystemer.

Overholdelse

Dette produkt overholder Det Europæiske 
Fællesskabs radiointerferenskrav.
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 finde overensstemmelseserklæringen på 
www.p4c.philips.com.

Hjælp og support

For omfattende online support, besøg  
www.philips.com/support til:
• downloade brugervejledningen og 

lynguiden
• se videoøvelser (kun tilgængelig for 

udvalgte modeller)
• finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
• sende et spørgsmål til os via e-mail
• chatte med vores supportrepræsentant.
Følg vejledningen på hjemmesiden for 
at vælge dit sprog, og indtast derefter dit 
produktmodelnummer.
Alternativt kan du kontakte Forbruger pleje 
i dit land. Før du kontakter, skal du notere 
produktets modelnummer og serienummer.  
Du kan finde disse oplysninger på bagsiden 
eller bunden af dit produkt.
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Bemærk FCC- og IC-
erklæring for brugere (kun 
for USA og Canada)

FCC-OPLYSNINGER
Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og 
er blevet fundet overensstemmende med 
grænseværdierne for digitale produkter i klasse 
B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse 
grænseværdier er designet til at give passende 
beskyttelse mod skadelig interferens i en 
beboelsesinstallation. Dette udstyr generer, 
bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og, 
ved forkert installation og anvendelse i forhold 
til instruktionerne, kan det forårsage skadelig 
interferens for radiokommunikationsudstyr. 

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke 
vil finde 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 flere af følgende 
foranstaltninger:

• Genorienter eller flyt den modtagende 
antenne. 

• Øg adskillelsen mellem udstyret og 
modtageren. 

• 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. 

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/
NMB-3(B)

Denne enhed indeholder licensfritagne 
sendere/modtagere, der er i overensstemmelse 
med Innovation, Science and Economic 
Development Canadas licensfritagne RSS(er). 
Operationen er underlagt 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.

FCC&IC Advarsel: 
• Dette udstyr skal installeres og betjenes 

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

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

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer varerne i pakken:

• Soundbar  x 1

• Trådløs Subwoofer  x 1

• Fjernbetjening x 1

• Netledningen * x 4

• Vægmonteringssæt x 1

(Vægbeslag x2, Skruer x2, Dowels x2)

• Hurtig Startvejledning / Garantikort / 
Sikkerhedsark /  
Vægmonteringsskabelon  x 1

Soundbar

Fjernbetjening Trådløs subwoofer Lynguide

Sikkerhedsark for 
garantikort  
Skabelon til 

vægmontering

Vægbeslag
Gum Cover

Skruer (til væg)
Strømledning *

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

2 X

2 X

2 X

* Mængden af strømledning og stiktype 
varierer fra område til område.

• Billeder, illustrationer og tegninger, der 
vises i denne brugervejledning, er kun 
vejledende, det faktiske produkt kan variere 
i udseende.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over 
hovedenheden.

dca b e

00 :00

f

i

g

h

a - (Volumen) Knappen
Reducér lydstyrken.

b + (Volumen) Knappen
Øg lydstyrken.

c  (Afspil/pause) Knappen
Start, sæt på pause eller genoptag 
afspilningen. 

d  (Kilde)/Bluetooth-parringsknap
• Vælg en indgangskilde til soundbaren.
• Tryk på og hold nede for at aktivere 

parringsfunktionen i Bluetooth-tilstand 
eller frakoble den eksisterende parrede 
Bluetooth-enhed.

e  (Standby-tændt) Knappen

Strømtilstand Handling  Funktion

På  • Følg 
kildetilstand.

Semi Standby 
Tryk på  
knappen 
én gang

 • Wi-Fi er stadig 
tændt.

 • Det 
understøtter 
stadig Play-Fi 
og Airplay2.
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Eco Standby 

tryk og 
hold  
knap  
5 sekunder

 • Wi-Fi er 
slukket. 

 • Produktet 
skifter til lavere 
strømforbrug-
stilstand.

 • Genstart af 
systemet vil 
tage relativt 
længere tid 
tidspunkt. .

f Skærmpanel

g Fjernbetjeningens sensor

h Strøm-LED

i Wi-Fi LED-indikator (Gul)

LED-tilstand Status

Blinke
Wi-Fi Access Point-tilstand 
(AP)

Dobbelt blink
Wi-Fi Protected Setup 
(WPS) -tilstand

Konstant til Tilsluttet /Parring lykkedes

Stik

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

 

e f gdabc

h

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

b AUX
Lydindgang fra for eksempel en MP3 plag 
(3,5 mm jackstik).

c OPTISK
Opret forbindelse til en optisk lydudgang 
på tv'et eller en digital enhed. 

d  knappen (Wi-Fi-installation)
• Udløser Wi-Fi-opsætning til Play-Fi.
• Tryk på knappen i 3 sekunder og hold 

den nede for at aktivere  
Wps-tilstanden.

• Tryk på knappen i 8 sekunder og hold 
den nede for at aktivere AP-tilstanden.

e HDMI OUT (eARC/ARC)
Tilslut til HDMI-indgangen på tv'et. 

f HDMI 1/ HDMI 2
Tilslut til HDMI-indgangen på tv'et. 

g AC~ Stikket
Tilslut til strømforsyningen.

h Vægbeslagspalte 

Trådløs subwoofer

Dette afsnit indeholder en oversigt over Trådløs 
subwoofer

a bc

a AC~ Stikket
Tilslut til strømforsyningen.

b Knappen Par
Tryk på og hold nede for at gå ind  
i parringstilstanden for subwooferen.

c Subwooferindikator
Bestem status baseret på den trådløse 
subwooferindikator.

LED-tilstand Status

Hurtigt blink Subwoofer i parringstilstand

Konstant til Tilsluttet /Parring lykkedes

Langsomt 
blink

Forbindelse /parring 
mislykkedes
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Fjernbetjening
Dette afsnit indeholder en oversigt over 
fjernbetjeningen.

a  (ståved-På) 

Strømtilstand Handling  Funktion

På 
 • Følg 

kildetilstand.

Semi Standby 
Tryk på  
knappen 
én gang

 • Wi-Fi er stadig 
tændt.

 • Det 
understøtter 
stadig Play-Fi 
og Airplay2.

Eco Standby 

tryk og 
hold  
knap 5 
sekunder

 • Wi-Fi er slukket. 
 • Produktet 

skifter til lavere 
strømforbrug-
stilstand.

 • Genstart af 
systemet vil 
tage relativt 
længere tid 
tidspunkt. .

b  (Kilde)
• Vælg en indgangskilde til soundbaren.
• Tryk på og hold nede for at aktivere 

parringsfunktionen i Bluetooth-tilstand 
eller frakoble den eksisterende parrede 
Bluetooth-enhed.

c  (Dolby)
Slå Dolby TIL/FRA.

d  (Lydløs)
Sæt på lydløs eller gendan lydstyrken.

e  (Afspil/pause)
• Start, sæt af på pause eller fortsæt 

spillet i USB / BT / PLAY-Fi-tilstand. 
• Bekræft et valg.

f  , ,  ,  (Markører)

 /  (Forrige/Næste)
• Spring til det forrige eller næste spor  

i USB / BT / PLAY-Fi-tilstand.
• Naviger til venstre/højre  

i menustrukturen.

 / 
• Naviger ned/op i menustrukturen.

g  (Menuen)
Angiv opsætningsmenuen.

h  (Tilbage)

• Gå tilbage til forrige menu. Menuen 
Afslut.

• Tryk på knappen i 10 sekunder og hold 
den nede for at nulstille Wi-Fi-modulet 
på soundbar til fabriksindstillinger.

i  +/- (Soundbar’s Volume)
Forøg/formindsk lydbjælkens lydstyrke.

j  +/- (Subwoofer’s Volumen)
Forøg/formindsk subwooferens lydstyrke.

Klargør fjernbetjeningen
• Den medfølgende fjernbetjening gør det 

muligt at betjene enheden på afstand. 

• Selvom fjernbetjeningen betjenes inden for 
det effektive område 19,7 fod (6 m), kan det 
være umuligt at betjene fjernbetjeningen, 
hvis der er forhindringer mellem enheden 
og fjernbetjeningen. 

c

g

a

i

b

d

h

j

f

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

Ibrugtagning:
Enheden har et 
forudinstalleret lithium 
CR2025-batteri. 
Fjern forseglingen 
for at aktivere 
fjernbetjeningens 
batteri.

Udskiftning af fjernbetjeningens 
batteri
Fjernbetjeningen kræver et CR2025, 3 V Lithium-
batteri.

1 Brug værktøj (f.eks. møntbatterier/mønter) 
til at fange rillen på batteriboksdækslet og 
dreje mod uret for at  (Låse).

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 
for at  (lås), fastgør den 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 den lækker.

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

• Brug ikke andre batterier end de angivne. 

• Opvarm eller adskill ikke batterier. 

• Smid dem aldrig i ild eller vand.

• Bær eller opbevar ikke batterier sammen 
med andre metalgenstande. Dette kan 
medføre, at batterierne kortslutter, lækker 
eller eksploderer.

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

Placering

Anbring mindst subwooferen 1 meter (3 feet) 
væk fra din Soundbar og ti centimeter væk fra 
væggen.
Placer soundbaren som vist nedenfor.

10 cm / 4"

1 m / 
3 ft
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 » Fastgør vægbeslagene (x2) til 
hovedenheden med skruerne fjernet 
fra hovedenheden.

3 Hæng Soundbar på fastgørelsesskruerne.

2

1

3

4 mm / 
0,16"

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

> 25 mm / 0,98"

~ 50 mm / 2,0"

1076 mm / 42" 

Vægmontering

Bemærk

 • Forkert vægmontering kan resultere i ulykke, 
personskade eller materielle skader. Hvis 
du har nogen forespørgsel, skal du kontakte 
Consumer Care i dit land.

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

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

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

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

Skruelængde/diameter

3,5 - 4 mm

4 mm

> 25 mm

Foreslået vægmonteringshøjde
Det anbefales at installere tv'et først, før du 
monterer soundbaren på væggen. Med et tv 
forudinstalleret, væg montere soundbar  
50 mm / 2,0" i afstand fra bunden af tv'et.

1 Bor 2 parallelle huller (Ø 3 - 8 mm hver 
efter vægtype) på væggen. 
 » Afstanden mellem hullerne er:

•  856 mm / 33,7" (TAB8405 / TAB8505)
• 1017 mm / 40" (TAB8805)
• 1076 mm / 42" (TAB8905)

 » Du kan bruge vægbeslagskabelonen 
til at hjælpe borehullerne med at 
positionere sig på væggen

 » Fastgør dyvler og skruer i hullerne.

2 Fjern skruerne (x4) fra hovedenheden.
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3 Opret 
forbindelse

Dette afsnit forklarer, hvordan du tilslutter din 
soundbar til et tv og andre enheder og derefter 
konfigurerer den. 
Se lynguiden for at få oplysninger om de 
grundlæggende forbindelser på din soundbar 
og tilbehør. 

Bemærk

 • For identifikation og forsyningsklasser, se 
typeskiltet på bagsiden eller bunden af 
produktet.

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

Dolby Atmos®

Dolby Atmos giver dig fordybende 
lytteoplevelse ved at levere lyd  
i tredimensionelle rum og al den rigdom, 
klarhed og kraft, dolbylyd du har. 
Du kan finde flere oplysninger på dolby.com/
technologies/dolby-atmos

For at bruge Dolby Atmos®

Dolby Atmos® er kun tilgængelig i HDMI ARC/
eARC-tilstand. Du kan finde flere oplysninger 
om forbindelsen i "HDMI Forbindelse".

1 Hvis du vil bruge Dolby Atmos® i HDMI 1 /  
HDMI 2 / HDMI ARC-tilstand, skal tv'et 
understøtte Dolby Atmos®.

2 Sørg for, at "Ingen kodning" er valgt til 
bitstrøm i den digitale lydudgang på den 
tilsluttede eksterne enhed (f.eks. Blu-ray 
DVD-afspiller, tv osv.). 

3 Når du indtaster Dolby Atmos / Dolby 
Digital / PCM-format, vil soundbaren vise 
DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM 
AUDIO / DOLBY SURROUND.

Bemærk

 • Den fulde Dolby Atmos-oplevelse er kun 
tilgængelig, når Soundbar'en er tilsluttet kilden 
via et HDMI 2.0-kabel.

 • Soundbar vil stadig fungere, når den tilsluttes 
via andre metoder (f.eks. et digitalt optisk 
kabel), men disse understøtter ikke alle Dolby-
funktionerne. I betragtning af dette, vores 
anbefaling er at tilslutte via HDMI, for at sikre 
fuld Dolby support.

Opret forbindelse til 
HDMI-stik

Nogle 4K HDR-tv'er kræver, at HDMI-
indgangs- eller billedindstillingerne indstilles til 
MODTAGELSE af HDR-indhold. For yderligere 
opsætningsoplysninger på HDR-skærmen 
henvises til brugsanvisningen på dit tv.

Mulighed 1: eARC/ARC (lyd 
Returkanal)

Din Soundbar understøtter HDMI med Audio 
Return Channel (eARC / 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 OUT
(eARC/ARC)

 

1 På dit tv skal du tænde HDMI-CEC-driften. 
Yderligere oplysninger findes  
i brugervejledningen til tv'et. 
• Den HDMI ARC stikket på tv'et kan 

være mærketdifferently. Yderligere 
oplysninger findes i brugervejledningen 
til tv'et.

2 Ved hjælp af et HDMI-højhastighedskabel 
skal du tilslutte HDMI OUT (eARC/ARC)-
TIL TV stik på soundbaren til HDMI ARC 
stik på tv'et. 
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Bemærk

 • Dit tv skal understøtte HDMI-CEC og ARC-
funktionen. HDMI-CEC og ARC skal være slået til.

 • Indstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan 
variere afhængigt af tv'et. Du kan finde flere 
oplysninger om ARC-funktionen  
i indehavervejledningen til tv'et.

 • Sørg for at bruge HDMI-kablerne kan 
understøtte ARC-funktionen.

Mulighed 2: Standard HDMI

Hvis dit tv ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal 
du slutte din soundbar til TV'et via en standard 
HDMI-forbindelse.

HDMI IN

HDMI OUT

HDMI 1 / HDMI 2

TV
TV

HDMI OUT
(eARC/ARC)

Blu-ray afspiller / DVD-
afspiller / Optager / Set-top 

Box ...

1 Brug et HDMI-kabel til at tilslutte 
soundbarens HDMI IN (1 eller 2) 
stikket til dine eksterne enheder (f.eks. 
spillekonsoller, dvd-afspillere og blu ray).

2 Brug et HDMI-kabel til at tilslutte 
soundbarens HDMI OUT (eARC/ARC) 
stikket til tv'ets HDMI IN-stik.

Tilslutning til optiske stik

OPTICAL OUT

OPTICAL

1 Brug et optisk kabel til at tilslutte OPTICAL 
stik på soundbaren til OPTISK UD stikket 
på tv'et eller en anden enhed. 
• Det digitale optiske stik kan være 

mærket SPDIF eller SPDIF UD. 

Tilslutning til AUX-stik

a. Brug et 3,5 mm til 3,5 mm lydkabel
• Brug et 3,5 mm til 3,5 mm lydkabel 

(medfølger ikke) til at slutte tv'ets 
hovedtelefonstik til AUX-stikket på enheden.

AUDIO OUT

AUX

Hovedtelefon
(3,5 mm)

AUX

R

L

AUDIO OUT

b. Brug et RCA til 3,5 mm lydkabel
• Brug et RCA til 3,5 mm lydkabel (ikke 

inkluderet) til at slutte tv'ets lydudgangsstik 
til AUX-stikket på enheden.

Tilslut til strøm

• Før du tilslutter strømledningen, 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.

1 Tilslut netkablet til vekselstrøms-kablet~ 
Stikkontakten og derefter ind i en 
stikkontakt.
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2 Tilslut netkablet til vekselstrøms-kablet~ 
Soklen af subwooferen og derefter ind i en 
stikkontakt.

4 1

SoundBar

2

3

For EU's

AC~
For Storbritannien

For Storbritannien

eller

eller

For EU's

*  Strømledningens længde og stiktype 
varierer efter region.

Par op med subwooferen

Automatisk parring
Sæt Soundbar og subwooferen  
i stikkontakterne, og tryk derefter på enheden 
eller fjernbetjeningen for at skifte PÅ mode. 
Subwooferen og soundbaren vil automatisk 
parres.

 » Bestem status baseret på den trådløse 
subwooferindikator.

LED-tilstand Status

Hurtigt blink Subwoofer i parringstilstand

Konstant til Tilsluttet /Parring lykkedes

Langsomt 
blink

Forbindelse /parring 
mislykkedes

Tips

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

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

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

2 Tryk på og hold Par på bagsiden af 
subwooferen i 5 sekunder.

 » Pair-indikatoren på subwooferen 
blinker hurtigt.

3 Tryk på og hold  i 5 sekunder på 
enheden eller fjernbetjeningen for at skifte 
enheden til ECO STANDBY-tilstand.

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

 » Den Par indikatoren på subwooferen 
bliver fast, når det lykkes.

5 Hvis indikatoren Par 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 alle objekter mellem subwooferen og 
soundbaren.

 • Hvis den trådløse forbindelse mislykkes igen, 
skal du kontrollere, om der er en konflikt eller 
kraftig interferens (f.eks. interferens fra en 
elektronisk enhed) omkring stedet. Fjern disse 
uoverensstemmelser eller kraftige forstyrrelser, 
og gentag proceduren herover.
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Opret forbindelse til Wi-Fi 
(trådløs drift)
(Til iOS- og Android-version)

Ved at tilslutte denne enhed og mobiltelefoner, 
tablets (såsom iPad, iPhone, iPod touch, 
Android-telefoner osv.) til det samme Wi-Fi-
netværk kan du derefter bruge Appen Philips 
Sound, der drives af DTS Play-Fi, til at styre 
soundbaren for at lytte til lydfiler. 

1 Tilslut din telefon eller tablet til det 
samme Wi-Fi-netværk, som du vil oprette 
forbindelse til din soundbar.

2 Download og installer Philips Sound-
appen, der drives af DTS Play-Fi, på en 
telefon eller tablet.

Set Up 

Philips SoundPhilips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

Philips Sound

Update Available

Download & Update3

2

1

Philips Sound
Choose Name

Bathroom
 .
 .
 .
 .

Custom Name

• Sørg for, at din router er tændt og fungerer 
korrekt.

3 Tryk og hold  (Wi-Fi) knap placeret 
på bagskabet i 8 sek at udløse Wi-Fi-
forbindelse. 
 » Indtil højttaleren laver en anden tone 

og derefter slipper knappen.

4 Vent, indtil Wi-Fi-lysindikatoren på 
frontskabet går fra et hurtigt blink til en 
langsom puls. Når det begynder langsomt 
pulserende indikerer, at højttaleren er  
i gang med Wi-Fi-opsætningen.

5 Start Philips Sound App drevet af DTS 
Play-Fi. Følg vejledningen i appen for at 
slutte dette produkt til dit Wi-Fi-netværk.

Bemærk

Kun til iOS-version

Wi-Fi-netværk, der bruges af iPhone, skal 
skiftes midlertidigt til Play-Fi-enhedens 
AP og genstarte Philips Sound APP for at 
fuldføre produktets Wi-Fi-opsætning. Se 
nedenstående trin:

 • Gå til Indstillinger.  • Vælg Wi-Fi-indstilling.

 • Vælg Play-Fi-
enheden i Wi-Fi-
opsætningen.

 • Vend tilbage til 
Philips Sound App 
for at fortsætte 
opsætningen. 

6 Efter en vellykket Wi-Fi-forbindelse 
stopper Wi-Fi-lysindtrækket på frontskabet 
med at pulsere og blive konstant. Når du 
har konfigureret dette produkt på dit Wi-
Fi-netværk, kan du styre det fra en hvilken 
som helst smartphone eller tablet på det 
samme netværk.
 » Når du bruger APP'en til at afspille 

musik, viser displaypanelet PLAY-FI.

7 Efter tilslutning kan du ændre enhedens 
navn. Der er flere navne at vælge 
imellem eller oprette dine egne ved at 
vælge Brugerdefineret navn i slutningen 
af navnelisten. Ellers følger den 
standardnavnet.
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Bemærk

 • Efter forbindelsen kan produktet udføre 
en softwareopdatering. Opgradering er 
påkrævet efter den første opsætning. 
Uden opgraderingen er det ikke alle 
produktfunktioner, der er tilgængelige. 

 • Når første gang, du konfigurerer, ikke lykkes, 
skal du holde Wi-Fi-knappen på soundbaren 
nede i 8 sekunder, indtil den anden tone kan 
høres, og Wi-Fi-lyset ændres til langsom puls. 
Nulstil Wi-Fi-forbindelsen, genstart appen, og 
start opsætningen igen.

 • Hvis du vil skifte fra et netværk til et andet, skal 
du konfigurere forbindelsen igen. Tryk på Hold 

 (Wi-Fi) -knap på soundbaren i 8 sekunder 
for at nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

WPS-tilstand
Hvis din router har Wi-Fi Protected Setup (WPS), 
kan du oprette forbindelsen uden at indtaste en 
adgangskode.

1 Tryk på wi-fi-knappen og hold den nede  
i 4 sekunder. Du vil høre en tone, og Wi-Fi-
lyset begynder med dobbelt blink.

WPS

2 Tryk på WPS-knappen 
på routeren. Knappen 
er normalt markeret 
med dette WPS-logo. 

3 Følg instruktionen  
i Philips Sound App, der drives af DTS 
Play-Fi, for at starte parringen.

Bemærk

 • WPS er ikke en standardfunktion på alle 
routere. Hvis routeren ikke har WPS, skal du 
bruge Standard Wi-Fi-installation.

 • Tryk på  (Wi-Fi) knappen én gang, hvis du 
ønsker at forlade WPS-tilstand, eller det vil 
automatisk afslutte efter 2 minutter.

8 Efter tilslutning udfører dette produkt 
muligvis en softwareopdatering.  
Opgrader til den nyeste software, når 
det er første gang, du konfigurerer. 
Softwareopgraderingen kan tage flere 
minutter. Fjern ikke stikket til din højttaler, 
sluk for din enhed eller forlad netværket 
under opdateringen.

AirPlay-opsætning

Brug AirPlay til at konfigurere Wi-Fi-forbindelsen 
til iOS-enheden (iOS7 eller nyere) og soundbar. 

1 iOS-enhed: Indstillinger > Wi-Fi-> vælge 
hjemmenetværk [Play-Fi-enhed (xxxxxx)]

2 Start Philips Sound App drevet af DTS 
Play-Fi. Følg vejledningen i appen for at 
slutte dette produkt til dit Wi-Fi-netværk.
 » Efter en vellykket Wi-Fi-forbindelse 

stopper Wi-Fi-lysindtrækket på 
frontskabet med at pulsere og blive 
konstant. Når du har konfigureret dette 
produkt på dit Wi-Fi-netværk, kan 
du styre det fra en hvilken som helst 
smartphone eller tablet på det samme 
netværk.

 » Når du bruger APP'en til at afspille 
musik, viser displaypanelet PLAY-FI.

3 Efter tilslutning kan du ændre enhedens 
navn. Der er flere navne at vælge 
imellem eller oprette dine egne ved at 
vælge Brugerdefineret navn i slutningen 
af navnelisten. Ellers følger den 
standardnavnet.

4 Efter tilslutning udfører dette produkt 
muligvis en softwareopdatering.  
Opgrader til den nyeste software, når 
det er første gang, du konfigurerer. 
Softwareopgraderingen kan tage flere 
minutter. Fjern ikke stikket til din højttaler, 
sluk for din enhed eller forlad netværket 
under opdateringen.
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• Hvis du vil slukke for enheden helt, skal du 
fjerne netstikket fra stikkontakten.

• Sluk for enheden helt for at spare energi, 
når den ikke er i brug.

Vælg Tilstande

1 Tryk på  knappen gentagne gange på 
enheden eller på fjernbetjeningen for at 
vælge AUX, OPTISK, HDMI eARC/ARC, 
HDMI 1, HDMI 2, BT, USB mode.

 » Den valgte tilstand vises på displayet.

 » Play-Fi er ikke en valgfri kilde. Play-Fi 
skal styres direkte af APP.

Indstille lydstyrken

Juster Soundbar’s Volumen

1 Tryk  +/- (Volumen) for at øge eller 
reducere et lydstyrkeniveau.
• Tryk på for at slå lyden fra Mute.
• Tryk på for at gendanne lyden Mute 

igen eller tryk på Vol+/Vol- (Volumen).

Juster subwooferens lydstyrke 

1 Tryk  +/- (subwoofer) for at øge eller 
mindske lydstyrken på subwooferen.

Dolby lydtilstand

Oplev en fordybende lydoplevelse med Dolby-
lydtilstande.

1 Tryk  fjernbetjeningen for at slå Dolby-
tilstand til eller fra. 
• På: Skab en Dolby-lytteoplevelse. 
• Af: To-kanals stereolyd. Ideel til at lytte 

til musik.

Nulstilling af fabrik

Nulstil enhed til standardindstilling

• I standbytilstand skal du trykke på [ , ,  
vol-] knapper på fjernbetjeningen dem  
i rækkefølge, Displayet viser "RESET" for at 
nulstille værtens fabriksstandardindstillinger.

4 Brug din 
Soundbar

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

Før du starter
• Foretag de nødvendige forbindelser, 

der er beskrevet i hurtigstartguiden og 
brugervejledningen.

• Skift Soundbar til den rigtige kilde til andre 
enheder.

Tænd og sluk

• Første gang du slutter enheden til 
hovedstikket, er enheden i STANDBY-
tilstand. STANDBY-indikatoren lyser hvidt.

Strømtilstand Handling  Funktion

På 
 • Følg 

kildetilstand.

Semi Standby 
Tryk på  
knappen 
én gang

 • Wi-Fi er stadig 
tændt.

 • Det 
understøtter 
stadig Play-Fi 
og Airplay2.

Eco Standby 

tryk og 
hold  
knap 5 
sekunder

 • Wi-Fi er 
slukket. 

 • Produktet 
skifter til lavere 
strømforbrug-
stilstand.

 • Genstart af 
systemet vil 
tage relativt 
længere tid 
tidspunkt.

Automatisk standby

Enheden skifter automatisk til standbytilstand 
efter cirka 15 minutter, hvis tv'et eller den 
eksterne enhed er afbrudt (eller USB, BT, Play-
Fi-funktion bitafspilningspause), slukket.
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• Sæt er TIL, tryk og hold nede  knappen, 
indtil displayet viser "RESET" for at nulstille 
Wi-Fi-modulet til fabriksindstillingerne.

Menuen Opsætning

Enheden giver dig mulighed for at konfigurere 
avancerede indstillinger for at give dig en endnu 
bedre oplevelse.

1 Tryk på  (MENU) på fjernbetjeningen for 
at åbne menuen. 

2 Vælg indholdet med /  (Ned / Op) på 
fjernbetjeningen.

Vise Beskrivelse

Vælg den ønskede 
equalizereffekt (EQ)

Juster basniveauet

Juster diskantniveauet

Indstil lydforsinkelsen

Juster centerkanalens 
lydstyrke
(TAB8805, kun TAB8905)

Juster den øverste 
kanaldiskenhed
(kun TAB8905)

Angive skærmens lysstyrke

Automatisk deduk for visning

Slå tastetone til/fra

3 Tryk  (Indtast) for at bekræfte dit valg.

4 Ændre de oprindelige værdier for hver af 
indstillingerne med markerne /   
(Venstre / højre).

5 Tryk  (Indtast) for at bekræfte dit valg.

• Hvis du vil vende tilbage til det forrige 
skærmbillede/afslutte indstillingerne, skal 
du trykke på  (Tilbage).

• Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 
5 sekunder, afslutter systemet automatisk 
menuen.

EQ
Vælg foruddefinerede lydtilstande, der passer 
til din video og musik: MOVIE, MUSIC, VOICE, 
STADIUM, CUSTOM. 

• MOVIE: Skab en surroundlytoplevelse. 
Ideel til at se film.

• MUSIC: Opret stereolyd med to kanaler 
eller flere kanaler. Ideel til at lytte til musik.

• VOICE: Skab lydeffekt, der gør menneskets 
stemme mere klar og fremragende til at 
lytte.

• STADIUM: Skab en atmosfære, som om du 
ser en sportskamp på et stadion.

• CUSTOM: Tilpas lyden ud fra dine 
præferencer. Skal indstilles via  
Finjuster-appen.

 » EQ er som standard indstillet til FILM.

BASS/TREBLE
Juster bas- / diskantniveauet.

 » BAS -5 ~ BAS +5

 » TRB -5 ~ TRB +5

 » Som standard er bas / diskant indstillet 
til 0.

AV SYNC
Indstil lydforsinkelsen.
• Behandling af videobilleder, undertiden 

længere end den tid, det tager at behandle 
lydsignalet. Dette kaldes "forsinket". Audio 
Delay-funktionen er designet til at afhjælpe 
denne forsinkelse. 

• Indstil lydforsinkelsen, der kun leveres til den 
aktuelle afspilningstilstand. (Som angivet 
i HDMI ARC-lydforsinkelsestilstanden er 
forsinkelsestilstanden kun gyldig for HDMI 
ARC).
 » AV00 ~ AV200

 » Som standard er lydforsinkelsen 
indstillet til 00.
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CENT (CENTER) 
(TAB8805, TAB8905 Kun)

Juster centerkanalens lydstyrke.

 » CTR -5 ~ CTR +5
 » Som standard er den midterste 

kanaldiskenhed indstillet til 0.

TOP (TAB8905 Kun)

Juster den øverste kanaldiskenhed.

 » TOP +5 ~ TOP –5
 » Som standard er den øverste kanallyd 

indstillet til 0.

DIM
Indstil skærmens lysstyrke.

 » DIM 03, DIM 02, DIM 01
 » Som standard er lysdæmperen 

indstillet til DIM 03.

DISPLAY
Indstil til at slukke for skærmen automatisk 
(undtagen Wi-Fi-LED-indikatoren) efter  
3 sekunders inaktiv, når ingen brugerhandling. 

 » PÅ: Indstillet til at blive vist på
 » AF: Indstillet til visning fra
 » Som standard er displayet indstillet til 

ON.

KEY TONE
Slå tastetone til/fra.

 » PÅ: Indstil til TIL
 » AF: Indstil til FRA
 » Nøgletone er som standard slået fra.

Betjening af Bluetooth

Forbind soundbaren via din Bluetooth-enhed 
(f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-
telefon eller bærbar computer) for at lytte til 
lydfilerne, der er gemt på enheden, gennem 
soundbarens højttalere.

1 Tryk på  knappen gentagne gange på 
enheden eller på fjernbetjeningen for at 
skifte Soundbar til Bluetooth-tilstand.

 » INGEN BT vises på displaypanelet

2 På Bluetooth-enheden skal du tænde For 
Bluetooth, søge efter og vælge Philips 
TAB8405 for at starte forbindelsen (se 
brugervejledningen til Bluetooth-enheden 
om, hvordan du aktiverer Bluetooth).

3 Vent, indtil du hører stemmeprompten fra 

Soundbar.
 » Hvis den er tilsluttet korrekt, BT vises 

på displaypanelet

4 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din 
Bluetooth-enhed.
• Hvis der registreres et opkald, sættes 

musikafspilning på pause. Afspilning 
genoptages, når opkaldet afsluttes.

• Hvis din Bluetooth-enhed understøtter 
AVRCP-profil, kan du trykke på 
fjernbetjeningen på fjernbetjeningen 

 /  for at springe til et spor eller 
trykke på  for at afbryde/genoptage 
afspilningen.

5 Hvis du vil afslutte Bluetooth, skal du vælge 
en anden kilde.
• Når du skifter tilbage til Bluetooth-

tilstand, forbliver Bluetooth-
forbindelsen aktiv.

• Hvis du vil tilslutte Soundbar med 
en anden Bluetooth-enhed, skal du 
trykke og holde  fjernbetjeningen 
for at afbryde den aktuelt tilsluttede 

Bluetooth-enhed.

Bemærk

 • En Bluetooth-enhed, der understøtter 
Bluetooth-profil 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).

 • Det er ikke sikkert, at apparatet er kompatibelt 
med alle Bluetooth-enheder.

 • Musikstreamingen kan blive afbrudt af 
forhindringer mellem enheden og Soundbar, 
såsom væg, metalhus, der dækker enheden 
eller andre enheder i nærheden, der fungerer 
med samme frekvens.
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AUX / OPTISK / HDMI 
ARC-drift

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

1 Tryk på  knappen gentagne gange på 
enheden eller på fjernbetjeningen for at 
vælge AUX, OPTISK, HDMI eARC/ARC, 
HDMI 1, HDMI 2 mode.

2 Betjen din lydenhed direkte til 
afspilningsfunktioner.

3 Tryk på VOL +/– for at justere lydstyrken til 
det ønskede niveau.

Tip

 • Hvis der ikke er nogen lydudgang fra enheden, 
og statusindikatoren blinker i OPTISK/
HDMI ARC-tilstand, skal du muligvis aktivere 
PCM- eller Dolby Digital Signal-udgang på 
kildeenheden (f.eks. tv, dvd eller Blu-ray-
afspiller).

 • Enheden kan muligvis ikke afkode alle digitale 
lydformater fra inputkilden. I dette tilfælde vil 
enheden slå lyden fra. Dette er IKKE en defekt. 
Sørg for, at lydindstillingen for indgangskilden 
(f.eks. tv, spillekonsol, dvd-afspiller osv.) 
er indstillet til PCM eller Dolby Digital (Se 
brugervejledningen til indgangskildeenheden 
for at få oplysninger om lydindstilling) med 
HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC /optisk indgang.

 • I HDMI-tilstand, når DOLBY ATMOS-
lydformatet indtastes, viser Soundbar-
displayet DOLBY ATMOS.

 • Når DOLBY DIGITAL-lydformatet er indtastet, 
vil hviskevægsskærmen, hvis surroundlyden 
er tændt, vise DOLBY SURROUND, hvis 
surroundlyden er slået fra, vil den vise DOLBY 
AUDIO.

 • Når PCM-lydformatet indtastes, viser 
Soundbar-displayet PCM AUDIO.

 • Når du indtaster ikke-PCM eller DOLBY 
DIGITAL lydformater, hvis der ikke er nogen 
lydudgang fra enheden, og displayet viser 
FEJL.

Betjening med USB

Få glæde af lyd på en USB-lagerenhed,såsom 
en MP3 plag og USB-flash-hukommelse osv.

1 Indsæt USB-enheden.

2 Tryk på  knappen gentagne gange på 
enheden eller på fjernbetjeningen for at 
vælge USB mode.

3 Under afspilning:

Knap Handling

Start, sæt på pause eller genoptag 
afspilningen.

 / Spring til forrige eller næste spor.

Tips

 • Dette produkt er muligvis ikke kompatibelt 
med visse typer USB-lagerenheder.

 • Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, en 
USB-hub eller en MULTIfunktionel USB-
kortlæser, genkendes USB-lagerenheden 
muligvis ikke.

 • Fjern ikke USB-lagerenheden, mens du læser 
filer.

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

 • Denne enhed kan afspille MP3 / WAV / FLAC.
 • Understr gang en USB-port: 5 V  500 mA.

Lyt til Spotify

Brug din telefon, tablet eller computer som 
fjernbetjening til Spotify. Gå til spotify.com/
connect for at lære hvordan.
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Opgraderingsfirmware

Du kan få de bedste funktioner og support 
ved at opdatere dit produkt med den nyeste 
firmwareversion.

Mulighed 1: 

Opdater firmware via Philips Sound App 
(indstillinger > PS Fine Tune) 

Firmwaren til MCU og DSP kan opgraderes til 
den nyeste version via Philips Sound App-
drevet DTS Play-Fi. Gå til indstillingsmenuen, og 
vælg indstillingen PS Finjustering for at tjekke 
den ud. Hvis opgraderingen udgives, kan der 
trykkes på det opgraderede ikon for at fortsætte 
automatisk. 
Når dette produkt er tilsluttet Wi-Fi, kan det 
modtage trådløs firmwareopdatering. Opgrader 
altid med den nyeste firmwareversion for at 
forbedre dette produkts ydeevne. 

Mulighed 2: 

Opdater firmware via USB

1 Kontroller, om der er den nyeste 
firmwareversion www.philips.com/support. 
Søg efter din model og klik på "Software og 
drivere". 

2 Hent firmwaren til et USB-flashdrev. 

3 Følg vejledningen til 
firmwareopgraderingen.
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5 Produktspeci-
fikationer

Bemærk

 • Design og specifikationer kan ændres uden 
varsel.

Bluetooth / Trådløs
 • Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
 • Bluetooth-version: 4.2 + EDR
 • Frekvensbånd/udgangseffekt:  

2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 5 dBm
 • 2,4 G Trådløst frekvensområde/

udgangseffekt: 2400 MHz ~ 2483 MHz /  
≤ 6 dBm

Understøttet netværk
 • WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Trådløst 

frekvensbånd (Wi-Fi) / RadioFrekvensstrøm 

Transmitteret
2,4 G Wi-Fi: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz /  
≤ 20 dBm
5,1 G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5,8 G Wi-Fi: 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Hovedenhed
 • Strømforsyning: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz

• Udgangseffekt: 120 W
 • Strømforbrug: 25 W
 • Standbyforbrug: < 0,5 W 
 • USB: 5 V  500 mA
 • Frekvensgang: 150 Hz - 20 KHz
 • Lydindgangsfølsomhed: 500 mV
 • Højttalerimpedans: 8 Ω x 2
 • Mål (B x H x D ): 900 x 57 x 110 mm
 • Vægt: 2,4 kg

 • Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C

Subwoofer
• Strømforsyning: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
• Udgangseffekt: 80 W
• Strømforbrug: 20 W
• Standby-strømforbrug: < 0,5 W

• Frekvensgang: 35 Hz - 150 Hz
• Impedans: 4 Ω
• Mål (B x H x D): 120 x 403 x 300 mm

• Vægt: 4,8 kg
• Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C

Fjernbetjening
• Afstand/vinkel: 6 m / 30 °
• Batteritype: CR2025

Understøttede lydformater

• HDMI eARC/ARC
Dolby Digital, Dolby Digital plus,  
Dolby True HD, Dolby Atmos®,  
LPCM 2ch/Mch , Dolby MAT.

• HDMI IN1/ HDMI IN2
Dolby Digital, Dolby Digital plus,  
Dolby True HD, Dolby Atmos®,  
LPCM 2ch/Mch , Dolby MAT.

• OPTISK
Dolby Digital, Dolby Digital plus,  
LPCM 2ch

• BLUETOOTH
SBC

• USB
MP3 / WAV / FLAC

• Video
Videoforbedring: 4K Video Pass-through, 
Dolby Vision, HDR10, HDR10+
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6 Fejlfinding
Advarsel

 • Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig enhedens 
kabinet.

Prøv aldrig selv at reparere produktet for at 
holde garantien gyldig. 
Hvis du har problemer med at bruge dette 
produkt, skal du kontrollere følgende punkter, 
før du anmoder om service. Hvis du stadig har et 
problem, få støtte på www.philips.com/support. 

Hovedenhed
Knapperne på hovedenheden virker ikke.
• Frakoble strømforsyningen i et par minutter, 

og tilslut derefter igen.

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. 

Lyd
Ingen lyd fra soundbarhøjttaleren.
• lydkablet fra lydbjælken til tv'et eller andre 

enheder. Du behøver dog ikke en separat 
lydforbindelse, når:
- soundbaren og tv'et er tilsluttet via 

HDMl ARC-forbindelse, eller.
- en enhed er tilsluttet HDMI IN-stikket 

på soundbaren. 
• Vælg den rigtige lydindgangskilde på 

fjernbetjeningen.
• Sørg for, at soundbaren ikke er slået fra.
• Nulstil dette produkt til 

fabriksindstillingerne (se "Anvend 
fabriksindstillinger").

Ingen lyd fra den trådløse subwoofer.
• Tilslut subwooferen manuelt til 

hovedenheden.
• Øg lydstyrken. Tryk på lydstyrke op-

knappen på fjernbetjeningen eller på 
soundbaren.

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

eller.

- Opret forbindelse direkte til din Blu-
ray/anden kilde, og nogle tv'er passerer 
ikke gennem digital lyd.

• Dit tv er muligvis indstillet til variabel 
lydoutput. Bekræft, at indstillingen 
for lydudgang er indstillet til FAST 
eller STANDARD, ikke VARIABEL. Se 
brugermanualen til dit tv for at få 
detaljerede oplysninger.

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

• Når afspilningen fryser, og der ikke er nogen 
lyd i Wi-Fi-tilstand, skal du kontrollere, om 
dit hjemmenetværk er normalt.

Forvrænget lyd eller ekko.
• Hvis du afspiller lyd fra TV via dette produkt, 

skal du sørge for, at tv'et er slået fra.

Lyd og video synkroniseres ikke.
• Tryk på for at synkronisere lyden med 

videoen.

Bluetooth
En enhed kan ikke oprette forbindelse til 
soundbaren.
• Enheden understøtter ikke de kompatible 

profiler, der kræves til soundbaren.
• Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på 

enheden. Se brugervejledningen til enheden 
om, hvordan du aktiverer funktionen.

• Enheden er ikke tilsluttet korrekt. Tilslut 
enheden korrekt.

• Soundbaren er allerede forbundet med 
en anden Bluetooth-enhed. Afbryd den 
tilsluttede enhed, og prøv derefter igen.

Kvaliteten af lydafspilingen fra en tilsluttet 
Bluetooth-enhed er dårlig.
• Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt 

enheden tættere på soundbaren, eller fjern 
eventuelle forhindringer mellem enheden 
og soundbaren.

Jeg kan ikke finde Bluetooth-navnet på denne 
enhed på min Bluetooth-enhed.
• Sørg for, at Bluetooth-funktionen er 

aktiveret på bluetooth-enheden.
• Par enheden igen med din Bluetooth-enhed.
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Wi-Fi
Wi-Fi-forbindelse kan ikke oprettes.
• Kontroller tilgængeligheden af WLAN-

netværk på routeren.
• Placer Wi-Fi-routeren tættere på enheden.
• Sørg for, at adgangskoden er korrekt.
• Kontroller WLAN-funktionen, eller genstart 

modemmet og Wi-Fi-routeren.

Dolby Atmos
Der kan ikke opnås fremragende Dolby Atmos-
effekter.
• For ikke-HDMI-forbindelser (f.eks. brug af 

USB, Bluetooth, OPTISK eller AUDIO IN) 
genereres der surroundeffekter i begrænset 
højde. Se afsnittet 'Dolby Atmos' om, 
hvordan man opnår de bedste Dolby 
Atmos effekter.

Play-Fi
De understøttede Play-Fi-enheder fra appen 
blev ikke opdaget.
• Sørg for, at enheden er tilsluttet Wi-Fi.

Play-Fi-musik kan ikke afspilles.
• Visse netværkstjenester eller -indhold, der 

er tilgængeligt via enheden, er muligvis 
ikke tilgængeligt, hvis tjenesteudbyderen 
opsiger sin tjeneste.

• Når første gang, du konfigurerer, ikke lykkes, 
skal du lukke Den Philips Sound-app, der 
drives af DTS Play-Fi. Genstart appen. 

• Når højttaleren er indstillet som stereopar 
eller surroundlyd, skal højttaleren afbrydes 
i appen, før den bruges separat.

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.

Dette er en 15 minutters 
slukningsfunktion, som er et af 
ERPII-standardkravene for at 
spare strøm
• Når enhedens eksterne 

indgangssignalniveau er for lavt, slukkes 
enheden automatisk om 15 minutter. Skru 
op for lydstyrken på din eksterne enhed.

Subwooferen er inaktiv, eller 
indikatoren for subwooferen 
lyser ikke
• Tag stikket ud af netledningen, og sæt 

den i igen efter 3 minutter for at nulstille 
subwooferen.
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Varemærker

For DTS patents, see http://patents.dts.com.  
Fremstillet unde licens fra DTS, Ins. (for 
virksomheder med hovedsæde i USA/Japan/
Taiwan) eller under licens fra DTS Licensing 
Limited (for alle andre virksomheder). DTS, 
Play-Fi og DTS Play-Fi-logoet er registrerede 
varemærker eller varemærker tilhørende DTS, 
Inc. i USA og andre lande. ©2020 DTS, Inc. ALLE 
RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Wi-Fi CERTIFIED™ logoet er et registreret 
varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Indbygget Google, Google Play og Chromecast 
er et varemærke tilhørende Google LLC. Google 
Assistent er ikke tilgængelig på bestemte sprog 
og lande.

 

For at styre denne AirPlay 2-endabled højttaler, 
iOS 11. 4 eller nyere er påkrævet. Brug af Works 
with Apple-badget betyder, at et tilbehør 
er designet til at fungere specifikt med den 
teknologi, der er identificeret i badget, og er 
blevet certificeret af varemærker tilhørende 
Apply Inc. ,registreret i USA og andre lande. 

Apple® and AirPlay® er varemærker tilhørende 
Apple Inc., der er registreret i USA og andre 
lande. 

Spotify-softwaren er underlagt 
tredjepartslicenser, der findes her:  
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Udtrykkene HDMI, HDMI High-Definition 
Multimedia Interface og HDMI-logoet er 
varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos og dobbelt-D 
symbolet er registrerede varemærker tilhørende 
Dolby Laboratories Licensing Corporation. 
Produceret under licens fra Dolby Laboratories. 
Fortrolige ikke-offentliggjorte værker. Copyright 
© 2012-2020 Dolby Laboratories. Alle 
rettigheder forbeholdes.

Bluetooth®ordmærket og -logoerne er 
registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth 
SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker 
af MMD Hong Kong Holding Limited er under 
licens. Andre varemærker og varebetegnelser 
tilhører deres respektive ejere. 

http://http://patents.dts.com


Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Besøg https://www.philips.com/support 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 Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og 
MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

https://www.philips.com/support
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