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1 Vigtigt

Sikkerhed
Vigtige sikkerhedsanvisninger
• Sørg for, at strømforsyningsspændingen 

svarer til den spænding, der er trykt på 
bagsiden eller bunden af produktet.

• Højttaleren må ikke udsættes for dryp eller 
stænk.

• Der må ikke sættes nogen farekilde på 
højttaleren (f.eks. væskefyldte genstande, 
tændte stearinlys).

• Sørg for, at der er nok plads til ventilation 
rundt om højttaleren.

• Brug højttaleren sikkert i omgivelser, hvor 
temperaturen ligger mellem 0 °C og 45 °C.

• Brug kun indretninger og tilbehør, der er 
specificeret af producenten.

Advarsel

 • Højttalerens hus må aldrig fjernes.
 • Der må aldrig smøres nogen del af denne højttaler.
 • Anbring højttaleren på en flad, hård og stabil 

overflade.
 • Denne højttaler må aldring anbringes på et andet 

elektrisk udstyr.
 • Højttaleren må kun bruges indendørs. Hold højttaleren 

væk fra vand, fugt og væskefyldte genstande.
 • Hold højttaleren væk fra direkte sollys, åben ild eller 

varmekilder.
 • Der er en risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes 

med en forkert batteritype.

For	wi-fi-enhed	på	5	GHz	båndet

Enheden til anvendelse på båndet  
5.150-5.350 MHz må kun anvendes 
indendørs for at reducere risikoen 
for skadelig interferens med mobile 
satellitsystemer på samme kanal.

Hjælp og support

Find omfattende onlinesupport ved at 
besøge www.philips.com/support, hvor du 
kan:
• hente brugervejledningen og 

startvejledningen
• se videoselvstudier (kun tilgængelige for 

udvalgte modeller)
• finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
• sende os et spørgsmål pr. e-mail
• chatte med vores supportrepræsentant.

Følg anvisningerne på webstedet for at 
vælge dit sprog, og indtast derefter dit 
produkts modelnummer.
Du kan alternativt kontakte Kundeservice i 
dit land. Inden du kontakter Kundeservice, 
skal du skrive dit produkts model- og 
serienummer ned. Du kan finde disse 
oplysninger på bagsiden eller bunden af dit 
produkt.
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2 Din trådløse 
højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! 
For at kunne udnytte den support, der Philips 
tilbyder, fuldt ud skal du registrere dit produkt 
på www.philips.com/support.

Kassens indhold
Kontrollér, og identificér emnerne i pakken:
• Højttaler
• Strømadapter
• Strømkabel
• Startvejledning
• Sikkerhedsark
• Global garanti

Oversigt over højttaleren

For

11

10

Bag

a 
• Angiver statussen.
• Tryk og hold i 3 sekunder for at 

begynde parringen med Ambilight-TV.
• Tryk for at vælge tilstanden LED-lys.

b 
• Tryk for at skrue op eller ned på 

lydstyrken.
• Tryk én gang på  og  for at forøge 

lysstyrken for LED-lys.
• Tryk én gang på  og  for at 

mindske lysstyrken for LED-lys.

c 
• Afspil, sæt afspilning på pause eller 

genoptag afspilningen i Bluetooth-/
Play-Fi-afspilning.

• Tryk én gang på  og  for at vælge 
næste farve for LED-lys.

d LED-kontrollampe  
for	wi-fi	(hvid)
LED-tilstand Status

Blinker Tilstanden  
Wi-fi-adgangspunkt (AP)

Blinker to 
gange

Tilstanden WPS  
(Wi-Fi Protected Setup)

Lyser konstant Tilsluttet/parret
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e  
Knappen	Konfiguration	af	wi-fi
• Udløser konfiguration af wi-fi til  

Play-fi.
• Tryk og hold på knappen i 3 sekunder 

for at aktivere tilstanden WPS.
• Tryk og hold på knappen i 8 sekunder 

for at aktivere tilstanden AP.

f 	For	service	(Til	opgradering)
• USB-port til opgradering af 

højttalersoftware alene. Ingen 
afspilningsfunktion.

g 	DC	in	(Jævnstrømsindgang)
• Slut til strømforsyningen.

h 
• Tryk og hold for at aktivere 

parringsfunktionen eller afbryde 
forbindelse til den eksisterende 
parrede Bluetooth-enhed.

i 	Reset	(Nulstil)
• Brug en spidset genstand til at 

trykke i 5 sekunder for at gendanne 
fabriksindstillingerne.

j 	Audio	in	(Lydindgang)
• Port til lydindgang (3,5 mm) til en 

ekstern lydenhed.

k Indbygget LED-lys



6 DA

3 Kom i gang

Tilslut strømmen
• Højttaleren strømtilføres ved hjælp af 

jænstrømsindgang.
• Slut adapterkablet til DC in-porten på 

højttaleren og derefter til en stikkontakt.
• Risiko for skade på produktet! Sørg for, at 

strømforsyningsspændingen svarer til den 
spænding, der er trykt på bagsiden eller 
bunden af enheden.

LED-tilstand Status

Spinder i blå farve 
i 40 sekunder

Forsøger at oprette  
forbindelse til routeren

Slukket Wi-fi-forbindelsen  
er oprettet

Blinker rødt i 
5 sekunder

Wi-fi-forbindelse  
mislykkedes

1

40 sek.

Tænding og slukning

Træk adapterkablet ud af stikkontakten for at 
slukke højttaleren.

Bemærk

 • Højttaleren slukker automatisk efter 15 minutter uden 
brugerhandlinger og musikafspilning.
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4 Tilslutning

Opret forbindelse til wi-fi 
(trådløs drift)

(For	iOS-	og	Android-version)
Ved at slutte denne enhed og 
mobiltelefoner, tabletter (f.eks. iPad, 
iPhone, iPod touch, Android-telefoner 
osv.) til det samme wi-fi-netværk, kan du 
bruge appen Philips Sound, der er leveret 
af DTS Play-fi, til at styre soundbaren, når 
du lytter til lydfiler.

1 Hent, og installér appen Philips Sound, 
der er leveret af DTS Play-fi,  
på en telefon eller tablet.

Philips Sound

• Sørg for, at routeren er tændt og 
fungerer korrekt.

Bemærk

 • Betjeningsskærmen og den måde, hvorpå 
handlingerne udføres, kan variere alt efter 
enhedsversionen.

2 Slut telefonen eller tabletten til det 
samme wi-fi-netværk, som du ønsker 
at slutte soundbaren til.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Tryk og hold på knappen  (Wi-Fi) på 
bagsiden af kabinettet i 8 sekunder 
for at oprette forbindelse til wi-fi.

8 sek.

 å Indtil højttaleren afgiver en 
anden tone, og slip så knappen.

To toner

4 Vent, indtil kontrollampen for wi-fi 
på det forreste kabinet skifter fra at 
blinke hurtigt til at blinke langsomt. 
Når den begynder at blinke langsomt, 
betyder det, at højttaleren går i 
tilstanden Konfiguration af wi-fi.

Blinker hurtigt Blinker langsomt
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5 Start appen Philips Sound, der 
er leveret af DTS Play-fi. Følg 
instruktionerne i appen for at slutte 
produktet til dit wi-fi-netværk.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Route
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is

setup and ready to be used.

Philips Sound

Return to this app to continue setup.

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound

Your Home Router

Select NameX Select NameX

Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Devic

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6 Når forbindelsen til wi-fi er oprettet, 
holder kontrollampen for wi-fi op 
med at blinke og lyser konstant. Når 
du har konfigureret produktet på dit 
wi-fi-netværk, kan du styre det fra en 
hvilken som helst smartphone eller 
tablet på samme netværk.

7 Når forbindelsen er oprettet, kan du 
ændre enhedens navn. Du kan vælge 
mellem flere forskellige navne, eller 
du kan oprette dit eget navn ved at 
vælge Custom Name (Brugerdefineret 
navn) nederst på navnelisten. Ellers 
følger det standardnavnet.

8 Når forbindelsen er oprettet, 
udfører produktet muligvis en 
softwareopdatering. Opgradér til den 
nyeste software, hvis det er første 
gang, du udfører konfigurationen. 
Det kan tage flere minutter at 
gennemføre softwareopgraderingen. 
Du må ikke frakoble højttaleren, 
slukke enheden eller afbryde 
forbindelsen til netværket under 
opgraderingen.

Bemærk

 • Når forbindelsen er oprettet, udfører 
produktet muligvis en softwareopdatering. 
Opgraderingen er påkrævet efter 
den indledende konfiguration. Uden 
opgraderingen vil alle produktfunktioner 
muligvis ikke være tilgængelige.

 • Hvis den indledende konfiguration mislykkes, 
skal du holde knappen  (Wi-Fi) på 
soundbaren nede i 8 sekunder, indtil der 
høres en ny tone, hvorefter kontrollampen 
for wi-fi skifter til at blinke langsomt. Nulstil 
wi-fi-forbindelsen, genstart appen, og start 
konfigurationen igen.

 • Hvis du vil skifte fra et netværk til et andet, skal 
du konfigurere forbindelsen igen. Tryk og hold 
på knappen  (Wi-Fi) på soundbaren i  
8 sekunder for at nulstille wi-fi-forbindelsen.

 • Når den første konfiguration mislykkes, skal 
du lukke appen Philips Sound, der er leveret af 
DTS Play-fi. Genstart appen, og prøv at udføre 
konfigurationen igen.
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Konfiguration	af	AirPlay
Brug AirPlay til at konfigurere wi-fi-
forbindelsen for iOS-enheden (iOS7 eller 
nyere) og højttaleren.

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

 å Gå til Konfiguration af wi-fi. 
Navnet på Play-Fi-enhedens vises i 
ca. 5 sekunder.

Settings

 å Vælg Play-Fi-enheden i  
Airplay-konfigurationen.

 å Tryk på “Done”, når 
konfigurationen er gennemført.

 å Når forbindelsen til wi-fi er 
oprettet, holder kontrollampen 
for wi-fi op med at blinke og lyser 
konstant.

Lyser 
konstant

2 Vend tilbage til appen Philips Sound 
for at navngive enheden.

3 Når forbindelsen er oprettet, kan du 
ændre enhedens navn. Du kan vælge 
mellem flere forskellige navne, eller 
du kan oprette dit eget navn ved at 
vælge Custom Name (Brugerdefineret 
navn) nederst på navnelisten. Ellers 
følger det standardnavnet.

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

1 Tryk og hold på 
knappen   
(Wi-Fi) i  
3 sekunder. 
Du vil høre en 
tone, hvorefter 
kontrollampen for wi-fi blinker to 
gange.

2 Tryk på knappen WPS på din router. 
Knappen er normalt mærket med 
dette WPS-logo.

3 Når forbindelsen til wi-fi er oprettet, 
holder kontrollampen for wi-fi op 
med at blinke og lyser konstant.

Bemærk

 • WPS er ikke en standardfunktion på alle 
routere. Hvis din router ikke har WPS, skal du så 
bruge Standardkonfiguration af wi-fi.

 • Tryk én gang på knappen  (Wi-Fi), hvis du 
vil afslutte tilstanden WPS, ellers afsluttes den 
automatisk efter 2 minutter.

WPS
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Slut højttaleren til et 
Philips Play-fi-aktiveret 
TV

1 Tænd dit DTS Play-fi-TV, der er 
forbundet til internettet.

 » Lyden slås fra for TV'et.

2 Åbn menuen Settings (Indstillinger) 
på TV'et.

 » Settings > Sound > DTS Play-fi 
(Indstillinger > Lyd > DTS Play-fi)

Settings

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

TV

1

e >

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi
Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

32

SolidLyser konstant

Konfiguration	af	surround	sound	
Følg konfigurationsvejledningen på 
skærmen.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

Konfiguration	af	TV-lyd
Du kan også streame TV'ets lyd til 
dine hjemmehøjttalere trådløst. Følg 
konfigurationsvejledningen på skærmen.

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled 

          

1

DTS Play-Fi TV Audio

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAFB1

DTS Play-Fi TV Audio

FS1
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5 Betjening af 
belysning

Du kan indstille højttalerens indbyggede 
LED-lys, så det følger dit Philips Ambilight-
TV's farve. Du kan alternativt indstille 
lyset, så det viser en foruddefineret 
farvestilart, eller du kan slukke lyset.

Tryk flere gange på knappen  på 
højttaleren for at skifte lystilstand:  
1. Arbejd med Ambilight/Følg musik  
(når der ikke er tilknyttet et Ambilight-TV, 
eller TV'et er frakoblet), 2. Humørlys,  
3. Slukket.

5 sek.

Parring med Ambilight-TV
Konfigurér dine højttalere til at følge 
Ambilight-TV'ets farver. Højttaleren 
udvider effekten Ambilight fra  
TV-skærmen.

1 Inden du begynder at konfigurere, 
skal du sikre, at højttaleren og TV'et 
er forbundet til det samme wi-fi-
netværk.

2 Tænder Philips Ambilight-TV'et. 
Konfigurationen af parring af 
Ambilight-TV skal udføres på TV'et.

3 Aktivér konfigurationen som vist på 
Ambilight-TV'et:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(Indstillinger > Ambilight > Ambilight-
udvidelse > Ambilight+Philips trådløse 
hjemmehøjttalere > Konfigurér).

Settings

Picture >

Sound  >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Region and language >

Android settings >

Universal access >

e

Ambilight style

Custom colour  

>

Ambisleep

Ambilight 
extension
Advanced  

>

>

>

>

Ambilight+hue

Philips Wireless 
Home Speakers

>

>

>

>

 

Lounge light+
Philips Wireless ...

 

4 Følg konfigurationsvejledningen på 
TV'et. Den beder dig om at trykke 
langt på knappen  på højttaleren 
for at aktivere parringstilstanden med 
Ambilight-TV.

5 Når højttaleren åbner til parring, 
blinker LED'erne gult.

5 sek.

6 Når højttaleren er parret med 
Ambilight TV'et, følger LED-lyset på 
højttaleren Ambilight-TV'ets  
LED-status.

Bemærk

 • Parringen får timeout efter 2 minutter.
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Følg musik
Hvis der ikke er tilknyttet et Ambilight-TV, 
eller TV'et er frakoblet, skifter LED-lyset 
på højttaleren automatisk til Følg musik 
under afspilning af musik.
Du kan vælge en af de stilarter, der følger 
lydens dynamik.

1 Hvis du vil indstille LED-lyset, skal du 
trykke på knappen  på højttaleren 
for at aktivere Tilstand 1 "Arbejd med 
Ambilight/Følg musik".

2 Du kan vælge en af de forudindstillede 
farvestilarter. Hvis du vil indstille 
farven, skal du trykke på  og  for 
at vælge den ønskede farvestilart.

Tilstanden Humørlys
Tilstanden Humørlys (tilstanden Salon) 
på højttaleren giver dig mulighed for at 
tænde LED-lyset (statisk lys) med eller 
uden lydafspilning. Så du kan lyse op for 
værelset med LED-lys.

1 Hvis du vil indstille LED-lyset, skal du 
trykke på knappen  på højttaleren 
for at aktivere Tilstand 2 "Humørlys".

2 Du kan vælge en af de forudindstillede 
farvestilarter. Hvis du vil indstille 
farven, skal du trykke på  og  for 
at vælge den ønskede farvestilart.

De tilgængelige stilarter for humørlys er:
• Varm hvid – standardfarve (statisk)
• Varm lava – statisk rød farve
• Dybt vand – statisk blå farve
• Grøn natur – statisk grøn farve
• Orange – statisk orangefarve
• Citron – statisk gul farve
• Lavendel – statisk lys purpurfarve
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Bemærk

 • Hold strømforsyningen tilsluttet i tilstanden Humørlys. 
Netværks- eller Bluetooth-forbindelsen kræves ikke i 
tilstanden Humørlys.

Justér lysstyrke
Indstil niveauet af lysstyrke for LED-lys.
• Tryk én gang på  og  for at forøge 

lysstyrken for LED-lys.
• Tryk én gang på  og  for at 

reducere lysstyrken for LED-lys.

Sluk LED-lyset
Hvis du vil slukke LED-lyset, skal du trykke 
på knappen  på højttaleren for at 
aktivere Tilstand 3 "Slukket".

Oversigt

Tilstand Ambilight-TV LED-tilstand Handling

1

Følg Ambilight-
TV

Parret Følg Ambilight-TV'ets farve • Tryk og hold i 3 sekunder  
for at aktivere 
parringstilstanden.

Følg musik Ikke parret Varierer med lydens rytme 
under musikafspilning

• Tryk på knappen  og  
for at vælge farve.

• Tryk på knappen  og 
 for at forøge/

mindske lysstyrken.
2

Tilstanden 
Humørlys 
(salontilstand)

Statisk farve

3 Fra Fra
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6 Afspil

Afspil fra Bluetooth-
enheder
Med denne højttaler kan du nyde godt af 
lyd fra din Bluetooth-enhed.

Bemærk

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

 • Den maksimale afstand til parring af højttaleren og din 
Bluetooth-enhed er 20 meter.

 • Holdes væk fra alle andre elektroniske enheder, der 
kan forårsage interferens.

1 Tryk og hold på knappen  bag på 
kabinettet i 8 sekunder for at aktivere 
tilstanden Bluetooth-parring.

2 Slå Bluetooth til på Bluetooth-
enheden, og søg efter og vælg  
"Play-Fi Device (XXXXXX)-BT” for at 
oprette forbindelsen.

3 Vælg, og afspil lydfiler eller musik på 
din Bluetooth-enhed.

LED-kontrollampe Beskrivelse

Blinker langsomt blåt

• Klar til parring
• Genopretter 

forbindelse til den 
sidst tilsluttede 
enhed 

Lyser konstant blåt Tilsluttet

Bemærk

 • Hvis du vil afbryde forbindelse til en enhed, skal du 
trykke og holde på  i 2 sekunder,  
indtil LED-kontrollampen blinker blåt hurtigt.

 • Når du tænder højttaleren, forsøger den altid at 
genoprette forbindelse til den sidst tilsluttede enhed.

 • Hvis du vil rydde oplysningerne om parring,  
skal du trykke og holde på  i 6 sekunder,  
indtil LED-kontrollampen blinker blåt langsomt.

Styr afspilningen
Når du afspiller musik

Tryk for at sætte afspilningen på 
pause eller genoptage afspilningen

Indstil lydstyrken

Lyt til en ekstern enhed

1

2

Tilslut din MP3-afspiller for at afspille 
dine lydfiler eller din musik.

Krav til brug
• En MP3-afspiller.
• Et 3,5 mm stereolydkabel.

1 Brug 3,5 mm stereolydkablet til at 
slutte MP3-afspilleren til AUDIO IN-
stikket på dette produkt.

2 Tryk på knapperne på din MP3-
afspiller for at vælge og afspille 
lydfiler eller musik.
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Lyt til Spotify
Brug din telefon, tablet eller computer 
som fjernbetjening til at styre Spotify.
Find ud af, hvordan du gør det, ved at gå 
til spotify.com/connect.

Opgradér firmware
For at få de bedste funktioner og 
understøttelse skal du opgradere 
produktet med den nyeste version.

Opdatér firmware via Philips Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Indstillinger > Finjustering/Opdatér 
firmware)

Firmwaren til MCU og DSP kan 
opgraderes til den nyeste version via 
appen Philips Sound, der er leveret af  
DTS Play-fi. Gå til menuen med 
indstillinger, og vælg valgmuligheden 
PS Fine Tune / Update Firmware for at se 
det. Hvis der frigives en opgradering, kan 
der trykkes på ikonet for Opgradering for 
at starte opgraderingen automatisk.

Når produktet er forbundet til wi-fi,  
kan det modtage den luftbårne 
firmwareopdatering. Opgradér altid 
med den nyeste firmwareversion for at 
forbedre produktets ydeevne.

Nulstilling til 
fabriksindstillinger
Nulstil enheden til 
standardindstillingerne.

1 Slut højttaleren til strømforsyningen. 
Brug en nål til at trykke på knappen 
Reset bag på højttaleren i 5 sekunder.

 å Du hører en tone, hvorefter 
højttaleren genstarter 
automatisk.

 å Højttaleren gendannes til 
fabriksindstillingerne.
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7 Produktspeci-
fikationer 

Bemærk

 • Produktoplysninger kan ændres uden forudgående 
varsel.

 

Generelle	oplysninger
Strømforsyning 100-240 V~, 50/60 Hz

Effektforbrug < 60 W

Forbrug i standby < 0,5 W

Mål (B x H x D) 142 x 253 x 142 mm

Vægt (hovedenhed) 2,328 kg

Driftstemperatur 0-40 °C 
 

Forstærker
Udgangseffekt

60 W RMS
120 W MAKS.

Frekvenskarakteristik 50-20.000 Hz

Signal til støj-forhold > 70 db

Total harmonisk 
forvrængning 1 %

 

Højttalere
Impedans 4 ohm

Indgangseffekt
30 W (woofer)
20 W (opadrettet)
10 W (diskant)

Højttalerdriver

1 x 3,5” woofer
1 x 25 mm diskant
2 x passive kølere
1 x 2,5” opadrettet i  
mellemtoneområdet

Bluetooth
Bluetooth-version V5.0, AAC, SBC

Frekvensinterval 2.402-2.480 MHz

Maksimal 
overgangseffekt 4 dBm 

Kompatible 
Bluetooth-profiler A2DP

Bluetooth-rækkevidde ca. 20 m
 

Netværk	understøttes
Trådløst netværk 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvensinterval for 
2.4 G wi-fi-sender 2.412-2.462 MHz

2.4 G wi-fi-
sendereffekt 13 ± 2 dBm

Frekvensinterval for  
5 G wi-fi-sender 5.150-5.850 MHz

5 G wi-fi-sendereffekt 11 ± 2 dBm
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8 Fejlfinding

Advarsel

 • Risiko for elektrisk stød. Produktets kabinet må aldrig 
fjernes.

For at bevare garantiens gyldighed må du 
aldrig selv forsøge at reparere produktet.
Hvis du oplever problemer, mens du bruger 
produktet, skal du se følgende punkter, inden 
du anmoder om service. Hvis du stadig har et 
problem, kan du få support på  
www.philips.com/support.

Generelt
Ingen strøm
• Sørg for, at stikkontakten (jævnstrøm) 

tilføres strøm.
• Sørg for, at DC IN-porten på højttaleren er 

tilsluttet korrekt.
• Som en strømsparefunktion slukker 

højttaleren automatisk 15 minutter efter, 
at der ikke modtages et lydsignal, eller hvis 
der ikke er tilsluttet en lydenhed.

Lyden høres ikke
• Indstil lydstyrken på højttaleren.
• Indstil lydstyrken på den tilsluttede enhed.
• I tilstanden AUDIO IN skal du sikre, at 

musikafspilningen via Bluetooth standses.
• Sørg for, at din Bluetooth-enhed er inden 

for betjeningsrækkevidde.

Intet svar fra højttaleren
• Genstart højttaleren.

Bluetooth
Lydafspilningens kvalitet fra en tilsluttet 
Bluetooth-enhed er dårlig.
• Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt 

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

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

aktiveret på din Bluetooth-enhed.
• Par enheden med din Bluetooth-enhed 

igen.

Jeg	kan	ikke	oprette	forbindelse	til	min	
Bluetooth-enhed
• Enhedens Bluetooth-funktion er ikke 

aktiveret. Se brugervejledningen til 
enheden for at finde ud af, hvordan 
funktionen aktiveres.

• Højttaleren er ikke i parringstilstand.
• Dette produkt er allerede forbundet til en 

anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd 
forbindelse, og prøv igen.

Wi-fi
Wi-fi-forbindelse	kan	ikke	etableres.
• Kontrollér WLAN-netværkets 

tilgængelighed på routeren.
• Anbring wi-fi-routeren tættere på 

enheden.
• Kontrollér, at adgangskoden er korrekt.
• Kontrollér funktionen WLAN, eller genstart 

modemmet og wi-fi-routeren.

Play-fi
Play-fi-understøttede	enheder	kan	ikke	
opdages fra appen.
• Kontrollér, at enheden er sluttet til wi-fi-

netværket.

Kan	ikke	afspille	play-fi-musik.
• Hvis tjenesteudbyderen ophører dens 

tjeneste, vil bestemte netværkstjenester 
eller bestemt netværksindhold, der er 
tilgængeligt gennem enheden, muligvis 
ikke være tilgængeligt.

• Når den første konfiguration mislykkes, 
skal du lukke appen Philips Sound, der er 
leveret af DTS Play-fi. Genstart appen.

• Når højttaleren blev indstillet til Stereo 
Pairs (Parring med to højttalere) eller 
Surround Sound (Surround sound), skal 
forbindelsen til højttaleren afbrydes i 
appen, før den bruges særskilt.
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9 Meddelelse
Alle ændringer eller modifikationer, der 
udføres på denne enhed, og som ikke 
udtrykkeligt er godkendt af MMD Hong Kong 
Holding Limited, kan ugyldiggøre brugerens 
myndighed til at betjene produktet.

Overholdelse

TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, 
at dette produkt opfylder de vigtigste 
krav og andre relevante bestemmelse 
i direktivet 2014/53/EU. Du kan finde 
overensstemmelseserklæringen på  
www.philips.com/support.

Miljøbeskyttelse
Bortskaffelse	af	dit	gamle	produkt

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

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

Dette symbol betyder, at produkter indeholder 
batterier, der er omfattet af EU-direktivet 
2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes 
sammen med almindeligt husholdningsaffald. 
Hold dig godt underrettet om det lokale 
særskilte indsamlingssystem for elektriske 
og elektroniske produkter og batterier. Du 
skal følge lokale regler og aldrig bortskaffe 

produktet og batterierne sammen med 
almindeligt husholdningsaffald. Korrekt 
bortskaffelse af gamle produkter og batterier 
er med til at forhindre mulige negative 
konsekvenser for miljøet og menneskers 
sundhed.

Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har 
prøvet at gøre det nemt at adskille emballagen 
i tre materialer: pap (æske), polystyrenskum 
(buffer) og polyethylen (poser, beskyttende 
skumplade).
Systemet består af materialer, som kan 
genanvendes og genvindes, hvis det adskilles 
af en specialiseret virksomhed. Overhold de 
lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse 
af emballagematerialer, opbrugte batterier og 
gammelt udstyr.

FCC-erklæring (kun USA 
og Canada)
Denne enhed er i overensstemmelse med 
del 15 i FCC-reglerne. Driften sker under 
iagttagelse af følgende to betingelser: 
(1) enheden må ikke forårsage skadelig 
interferens, og (2) enheden skal acceptere al 
modtaget interferens, inkl. interferens, der kan 
forårsage uønsket drift af enheden.

Advarsel

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

Bemærk

 • Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for 
digitale enheder i klasse B i henhold til Del 15 i FCC-
reglerne.
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Disse grænser er designet til at give 
tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig 
interferens i en boliginstallation.
Udstyret genererer, bruger og kan udstråle 
radiofrekvensenergi, og hvis det ikke 
installeres og anvendes i overensstemmelse 
med anvisningerne, kan det forårsage skadelig 
interferens for radiokommunikation. Der er 
dog ingen garanti for, at denne interferens 
ikke vil forekomme i en bestemt installation. 
Hvis udstyret giver skadelig interferens til 
radio- eller TV-modtagelse, som kan afgøres 
ved at slutte udstyret fra og til, opfordres 
brugeren til at prøve at rette interferensen ved 
en eller flere af følgende tiltag:
(1) Justér eller flyt modtagerantennen.
(2) Forøg afstanden mellem udstyret og 

modtageren.
(3) Slut udstyret til en stikkontakt på et andet 

kredsløb end det, som modtageren er 
tilsluttet. 

(4) Rådspørg forhandleren eller en erfaren 
radio/TV-tekniker.

Erklæring	om	RF-advarsel
Enheden er blevet vurderet, så den opfylder 
generelle krav til RF-eksponering. Enheden 
kan bruges uden begrænsning i bærbare 
eksponeringsforhold.

IC-Canada:  
CAN	ICES-003(B)/NMB-003(B)
Denne enhed indeholder licensfritagne 
sendere/modtagere, der overholder RSS-
standarder, der er fastsat af Innovation, 
Science and Economic Development Canada. 
Driften sker under iagttagelse af følgende to 
betingelser:

1 Denne enhed må ikke forårsage 
interferens.

2 Denne enhed skal acceptere al interferens, 
inkl. interferens, der kan give anledning til 
uønsket drift af enheden.
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Meddelelse om 
varemærke

For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS, Inc. (for 
companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) 
or under license from DTS Licensing Limited (for all 
other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi 
logo are registered trademarks or trademarks of DTS, 
Inc. in the United States and other countries. 
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark 
of Wi-Fi Alliance®.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or 
later is required. Use of the Works with Apple badge 
means that an accessory has been designed to work 
specifically with the technology identified in the 
badge and has been certified by the developer to 
meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries.

The Spotify Software is subject to third party licenses 
found here: www. spotify.com/connect /third-party-
licenses.

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use 
of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is 
under license. Other trademarks and trade names are 
those of their respective owners.

Google, Google Play and Chromecast built-in are 
trademark of Google LLC. Google Assistant is not 
available in certain languages and countries.



Specifikationer kan ændres uden varsel. Besøg  
www.Philips.com/support for at se de seneste opdateringer og 
dokumenter. Philips og Philips Shield Emblem er registrerede 
varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V., og brugen af disse 
foregår under licens.
Dette produkt er fremstillet af og sælges under MMD Hong Kong 
Holding Limiteds eller en af dennes associerede virksomheders 
ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten i forhold 
til dette produkt.
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