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1 Tärkeää

Turvallisuus
Tärkeitä turvallisuusohjeita
• Varmista, että virtalähteen jännite 

vastaa tuotteen taakse tai alle merkittyä 
jännitettä.

• Kaiutinta ei saa pudottaa, eikä niiden 
päälle saa roiskua nesteitä.

• Älä aseta vaaratilanteita aiheuttavia 
esineitä kaiuttimen päälle (esim. nestettä 
sisältäviä esineitä, palavia kynttilöitä).

• Varmista, että kaiuttimen ympärillä on 
riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten.

• Käytä kaiutinta turvallisesti ympäristössä, 
jonka lämpötila on 0–45 °C.

• Käytä vain valmistajan määrittelemiä 
lisäosia ja -tarvikkeita.

Varoitus

 • Älä koskaan poista kaiuttimen koteloa.
 • Älä voitele kaiuttimen mitään osaa.
 • Aseta kaiutin tasaiselle, kovalle ja vakaalle pinnalle.
 • Älä koskaan aseta kaiutinta toisen sähkölaitteen 

päälle.
 • Käytä kaiutinta vain sisätiloissa. Pidä kaiutin loitolla 

vedestä, kosteudesta ja nestettä sisältävistä esineistä.
 • Pidä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta, avotulista 

ja lämmöstä.
 • Jos akku vaihdetaan epäsopivaan tyyppiin, se 

synnyttää räjähdysvaaran.

5G Wi-Fi -laitteelle

Laite, jonka toimintataajuus on  
5 150–5 350 MHz, on tarkoitettu vain 
sisäkäyttöön, jotta vähennetään haitallisia 
häiriöitä samaa kanavaa käyttäviin liikkuviin 
satelliittijärjestelmiin.

Ohjeet ja tuki

Tutustu osoitteessa www.philips.com/support 
olevaan kattavaan verkkotukeen, jonka 
kautta voit tehdä seuraavia asioita:
• lataa käyttöopas ja pika-aloitusopas
• katso video-oppaita (saatavilla vain tietyille 

malleille)
• lue vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 

(UKK)
• lähetä meille kysymys sähköpostitse
• chattaa tukemme edustajan kanssa.

Valitse kieli noudattamalla verkkosivuston 
ohjeita ja anna sitten tuotteen mallinumero.
Voit ottaa myös yhteyttä maasi 
kuluttajapalveluun. Ennen kuin otat 
yhteyttä, kirjaa ylös tuotteesi malli- ja 
sarjanumero. Ne on merkitty tuotteen 
takaosaan tai pohjaan.
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2 Langaton 
kaiuttimesi

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa  
Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn 
Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi 
osoitteessa www.philips.com/support.

Mitä pakkaus sisältää
Tarkasta, että pakkaus sisältää seuraavat 
tuotteet:
• Kaiutin
• Virtasovitin
• Virtajohto
• Pikaopas
• Käyttöturvallisuustiedote
• Maailmanlaajuinen takuu

Kaiuttimen yleiskatsaus

Etupuoli

11

10

Takapuoli

a 
• Kertoo tilan.
• Pidä painettuna 3 sekuntia 

aloittaaksesi parinmuodostuksen 
Ambilight TV -tilan kanssa.

• Valitse LED-valotila painamalla.

b 
• Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta 

painamalla.
• Lisää LED-valon kirkkautta painamalla 

 ja  kerran.
• Vähennä LED-valon kirkkautta 

painamalla  ja  kerran.

c 
• Toista, pysäytä tai jatka toistoa 

Bluetooth-/Play-Fi-toistotilassa.
• Valitse seuraava LED-valon väri 

painamalla  ja  kerran.

d Wi-Fi-merkkivalo (valkoinen)
Merkkivalon 
tila

Tila

Vilkkuu Wi-Fi-yhteyspiste (AP) -tila

Vilkkuu 
kahdesti

Wi-Fi Protected Setup  
(WPS) -tila

Jatkuvasti 
päällä

Yhteys muodostettu /  
parinmuodostus 
onnistui
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e  Wi-Fi-määrityspainike
• Käynnistä Wi-Fi-määritys  

Play-fi-toimintoa varten.
• Pidä painiketta painettuna 3 sekuntia 

WPS-tilan aktivoimiseksi.
• Pidä painiketta painettuna 8 sekuntia 

AP-tilan aktivoimiseksi.

f  For Service  
(Päivitystä varten)
• USB-portti vain kaiuttimen 

ohjelmistopäivityksiä varten.  
Ei toistotoimintoa.

g  DC in  
(virtajohdon sisääntulo)
• Liitä virtalähteeseen.

h 
• Pidä painettuna aktivoidaksesi 

parinmuodostustoiminnon tai 
irrottaaksesi nykyisen paritetun 
Bluetooth-laitteen.

i  Reset (nollaus)
• Paina terävällä esineellä 5 sekuntia 

palauttaaksesi tehdasasetukset.

j  Audio in (äänen sisääntulo)
• Äänen sisääntuloliitäntä (3,5 mm) 

ulkoiselle äänilaitteelle.

k Sisäänrakennettu LED-valo
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3 Aloitus

Liitä virtajohto
• Kaiutin saa virtansa verkkovirrasta.
• Liitä virtajohto kaiuttimen DC in -liitäntään 

ja sitten pistorasiaan.
• Tuote voi vaurioitua! Varmista, että 

virtalähteen jännite vastaa yksikön taakse 
tai alle merkittyä jännitettä.

Merkkivalon tila Tila

Sininen valo pyörii 
40 sekuntia

Yritetään muodostaa  
yhteyttä reitittimeen

Kytke pois päältä Wi-Fi-yhteyden  
muodostus onnistui

Vilkkuu punaisena 
5 sekuntia

Wi-Fi-yhteyden  
muodostus epäonnistui

1

40 s

Kytkeminen päälle ja pois 
päältä

Sammuta kaiutin irrottamalla sovitinkaapeli 
pistorasiasta.

Huomautus

 • Kaiutin sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua, 
jos käyttäjä ei tee mitään toimia tai musiikkia ei 
toisteta.
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4 Liitäntä

Yhdistäminen Wi-Fi-
verkkoon (langaton käyttö)

(iOS- ja Android-versiolle)
Yhdistämällä tämän yksikön ja 
matkapuhelimen, tabletin (kuten 
iPad, iPhone, iPod touch, Android-
puhelimet jne.) samaan Wi-Fi-verkkoon 
voit käyttää DTS Play-fi -tekniikkaa 
tukevaa Philips Sound -sovellusta 
soundbarin ohjaamiseen äänitiedostojen 
kuuntelemiseksi.

1 Lataa ja asenna DTS Play-fi-tekniikkaa 
tukeva Philips Sound -sovellus 
puhelimelle tai tabletille.

Philips Sound

• Varmista, että reitittimesi on päällä ja 
toimii oikein.

Huomautus

 • Laiteversiosta riippuen, toimintonäkymä ja 
toimintojen suoritustapa voi vaihdella.

2 Yhdistä puhelin tai tabletti samaan 
Wi-Fi-verkkoon, johon halua yhdistää 
soundbarin.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Käynnistä Wi-Fi-yhteys pitämällä 
painettuna takakaapin  (Wi-Fi) 
-painiketta 8 sekunnin ajan.

8 s

 å Odota, että kaiuttimesta kuuluu 
toinen merkkiääni, ja vapauta 
sitten painike.

Kaksi 
äänimerkkiä

4 Odota, että etukaapin  
Wi-Fi-merkkivalo muuttuu nopeasti 
vilkkuvasta hitaasti sykkiväksi. Kun 
se vilkkuu hitaasti, se tarkoittaa, että 
kaiutin on siirtymässä  
Wi-Fi-määritystilaan.

Vilkkuu nopeasti Sykkii hitaasti
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5 Käynnistä DTS Play-fi -tekniikalla 
toimiva Philips Sound -sovellus. 
Noudata sovelluksen ohjeita 
yhdistääksesi tämän tuotteen  
Wi-Fi-verkkoon.

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 Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu,  
Wi-Fi-merkkivalo lopettaa vilkkumisen 
ja palaa kiinteänä. Kun olet 
määrittänyt tämän tuotteen  
Wi-Fi-verkkoon, voit hallita sitä millä 
tahansa samassa verkossa olevalla 
älypuhelimella tai tabletilla.

7 Yhteyden muodostamisen jälkeen voit 
muuttaa laitteen nimeä. Valittavissa 
on useita nimiä, tai voit luoda oman 
nimen valitsemalla Custom Name 
(mukautettu nimi) -vaihtoehdon 
nimiluettelon lopusta. Muutoin 
laitteelle tulee oletusnimi.

8 Yhteyden muodostamisen 
jälkeen tämä tuote voi suorittaa 
ohjelmistopäivityksen. Päivitä 
uusimpaan ohjelmistoversioon 
ensimmäisen määrityksen yhteydessä. 
Ohjelmistopäivityksessä voi kestää 
muutama minuutti. Älä irrota 
kaiutinta verkkovirrasta, sammuta 
laitetta tai katkaise verkkoyhteyttä 
päivityksen aikana.

Huomautus

 • Yhteyden muodostamisen jälkeen tuote 
voi suorittaa ohjelmistopäivityksen. Päivitys 
vaaditaan ensimmäisen määrityksen 
jälkeen. Jos päivitystä ei suoriteta, jotkut 
tuotetoiminnot eivät välttämättä ole 
käytettävissä.

 • Jos ensimääritys epäonnistuu, pidä pohjassa 
soundbarin  (Wi-Fi)-painiketta 8 sekuntia, 
kunnes kuulet toisen merkkiäänen ja Wi-Fi-valo 
vaihtuu vilkkumaan hitaasti. Nollaa Wi-Fi-
yhteys, käynnistä sovellus uudelleen ja aloita 
määritys uudelleen.

 • Jos haluat vaihtaa verkosta toiseen, yhteys 
tulee määrittää uudelleen. Nollaa Wi-Fi-yhteys 
pitämällä pohjassa soundbarin  (Wi-Fi) 
-painiketta 8 sekuntia.

 • Jos ensiasennus epäonnistuu, sulje DTS Play-fi 
-tekniikkaa tukeva Philips Sound -sovellus. 
Käynnistä sovellus uudelleen ja yritä määritystä 
uudelleen.
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AirPlayn määritys
Määritä iOS-laitteen (iOS7 tai uudempi) 
ja kaiuttimen Wi-Fi-yhteys AirPlay-
toiminnolla.

1 iOS-laite: Asetukset > Wi-Fi > valitse 
kotiverkko [Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Siirry Wi-Fi-verkon määritykseen. 
Play-Fi-laitteen nimi näkyy noin 
viidessä sekunnissa.

Settings

 å Valitse Play-Fi-laite Airplay-
määrityksessä.

 å Paina Done, kun määritys on 
valmis.

 å Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, 
Wi-Fi-merkkivalo lopettaa 
vilkkumisen ja palaa kiinteänä.

Palaa 
kiinteänä

2 Palaa Philips Sound -sovellukseen 
nimeämään laite.

3 Yhteyden muodostamisen jälkeen voit 
muuttaa laitteen nimeä. Valittavissa 
on useita nimiä, tai voit luoda oman 
nimen valitsemalla Custom Name 
(mukautettu nimi) -vaihtoehdon 
nimiluettelon lopusta. Muutoin 
laitteelle tulee oletusnimi.

WPS-tila
Jos reitittimessäsi on Wi-Fi Protected 
Setup (WPS) -ominaisuus, voit määrittää 
yhteyden syöttämättä salasanaa.

1 Pidä pohjassa 
 (Wi-Fi) 

-painiketta 
3 sekunnin 
ajan. Kuulet 
merkkiäänen, ja 
Wi-Fi-valo vilkkuu kahdesti.

2 Paina reitittimen WPS-painiketta. 
Painikkeessa on tavallisesti tämä  
WPS-logo.

3 Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu,  
Wi-Fi-merkkivalo lopettaa vilkkumisen 
ja palaa kiinteänä.

Huomautus

 • WPS ei ole vakio-ominaisuutena kaikissa 
reitittimissä. Jos reitittimessäsi ei ole WPS-
ominaisuutta, käytä tavallista Wi-Fi-määritystä.

 • Jos haluat poistua WPS-tilasta, paina  (Wi-Fi) 
-painiketta kerran. Muutoin reititin poistuu 
WPS-tilasta automaattisesti 2 minuutin 
kuluttua.

WPS
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Kaiuttimen yhdistäminen 
Philips Play-fi -tuettuun 
televisioon

1 Käynnistä internetiin yhdistetty  
DTS Play-fi -televisio.

 » Television äänet on mykistetty.

2 Avaa television Settings (Asetukset) 
-valikko.

 » Settings > Sound > DTS Play-fi 
(Asetukset > Äänet > 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

SolidPalaa 
kiinteänä

Tilaäänen määritys 
Noudata ruudulla näkyviä määritysohjeita.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

Television äänten määritys
Voit myös suoratoistaa television ääniä 
kotisi kaiuttimiin langattomasti. Noudata 
ruudulla näkyviä määritysohjeita.

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 Valojen 
toiminta

Voit määrittää, että kaiuttimen 
sisäänrakennettu merkkivalo seuraa 
Philips Ambilight -television värejä. 
Vaihtoehtoisesti voit määrittää, että valo 
näyttää esiasetetun väriteeman, tai voit 
kytkeä valon pois päältä.

Vaihda valotilaa painamalla kaiuttimen 
-painiketta toistuvasti: 1. Seuraa 

Ambilightia / seuraa musiikkia (kun 
Ambilight-televisiota ei ole liitetty tai 
television yhteys on katkaistu),  
2. Tunnelmavalaistus, 3. Pois päältä.

5 s

Yhdistäminen Ambilight-
televisioon
Määritä, että kaiutin seuraa Ambilight-
television värejä. Kaiutin laajentaa 
Ambilight-tehosteet television ruudulta.

1 Varmista ennen määrityksen 
aloittamista, että kaiutin ja televisio 
on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

2 Käynnistä Philips Ambilight -televisio. 
Ambilight-television määritys tehdään 
televisiossa.

3 Avaa määritys Ambilight-television 
ohjeiden mukaisesti:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(asetukset > Ambilight > Ambilight-
laajennus > Ambilight- ja Philips 
Langaton kodin kaiuttimet > määritä).

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 Seuraa television määritysohjeita.  
Se pyytää pitämään kaiuttimen  

-painiketta pohjassa Ambilight-
television paritustilan avaamiseksi.

5 Kun kaiutin on parinmuodostustilassa, 
merkkivalot vilkkuvat keltaisena.

5 s

6 Kun kaiutin on paritettu Ambilight-
television kanssa, kaiuttimen 
merkkivalo seuraa Ambilight-
television värejä.

Huomautus

 • Parinmuodostus aikakatkaistaan 2 minuutin 
kuluttua.
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Seuraa musiikkia
Jos Ambilight-televisiota ei ole liitetty tai 
television yhteys katkaistaan, kaiuttimen 
merkkivalo vaihtuu automaattisesti 
Seuraa musiikkia -tilaan musiikin toiston 
aikana.
Voit valita tyylin äänten dynamiikan 
seuraamiselle.

1 Määritä merkkivalo painamalla 
kaiuttimen -painike tilaan 1 ”Seuraa 
Ambilightia / Seuraa musiikkia”.

2 Voit valita jonkin esiasetetuista 
värityyleistä. Määritä väri ja valitse 
haluamasi värityyli painamalla  

 ja .

Tunnelmavalaistustila
Kaiuttimen tunnelmavalaistustila 
(Lounge-tila) mahdollistaa merkkivalon 
(staattisen valon) kytkemisen päälle 
äänten toiston yhteydessä tai ilman. Näin 
saat huoneeseesi LED-valaistuksen.

1 Määritä merkkivalo painamalla 
kaiuttimen -painike tilaan 2 
”Tunnelmavalaistus”.

2 Voit valita jonkin esiasetetuista 
värityyleistä. Määritä väri ja valitse 
haluamasi värityyli painamalla  

 ja .

Käytettävissä olevat 
tunnelmavalaistustyylit ovat:
• Lämmin valkoinen – oletusarvoinen 

staattinen väri
• Kuuma laava – punainen staattinen 

väri
• Veden syvyyksissä – sininen staattinen 

väri
• Vehreä luonto – vihreä staattinen väri
• Oranssi – oranssi staattinen väri
• Sitruuna – keltainen staattinen väri
• Laventeli – vaaleanvioletti staattinen 

väri
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Huomautus

 • Pidä virtajohto kytkettynä tunnelmavalaistustilassa. 
Tunnelmavalaistustila ei vaadi verkko- tai Bluetooth-
yhteyttä.

Kirkkauden säätö
Määritä LED-valon kirkkaus.
• Lisää LED-valon kirkkautta painamalla 

 ja  kerran.
• Vähennä LED-valon kirkkautta 

painamalla  ja  kerran.

LED-valon 
sammuttaminen
Voit sammuttaa LED-valon painamalla 
kaiuttimen -painikkeen tilaan 3  
”Pois päältä”.

Yleiskatsaus

Tila Ambilight-
televisio Merkkivalon tila Käyttö

1

Seuraa Ambilight-
televisiota

Paritettu Seuraa Ambilight-television 
värejä

• Avaa parinmuodostustila 
pitämällä painettuna  
3 sekuntia.

Seuraa musiikkia Ei paritettu Vaihtele musiikin toiston 
äänten rytmissä

• Valitse väri painamalla  
 ja .

• Lisää/vähennä kirkkautta 
painamalla - ja  

-painikkeita.
2

Tunnelmavalaistus 
(Lounge-tila)

Staattinen väri

3 Pois päältä Pois päältä
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6 Toisto

Toistaminen Bluetooth-
laitteista
Tällä kaiuttimella voit nauttia Bluetooth-
laitteesi äänistä.

Huomautus

 • Varmista, että Bluetooth-toiminto on päällä 
laitteessasi.

 • Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välillä pariyhteyttä 
muodostettaessa saa olla enintään 20 metriä.

 • Pidä loitolla muista sähkölaitteista, jotka voivat 
aiheuttaa häiriöitä.

1 Avaa Bluetooth-parinmuodostustila 
pitämällä painettuna takakaapin  

-painiketta 8 sekuntia.

2 Kytke Bluetooth-laitteen Bluetooth-
yhteys päälle, etsi ja valitse 
"Play-Fi Device (XXXXXX)-BT” 
muodostaaksesi yhteyden.

3 Valitse ja toista äänitiedostoja tai 
musiikkia Bluetooth-laitteeltasi.

Merkkivalo Kuvaus

Sininen hitaasti 
vilkkuva valo

• Valmis 
parinmuodostusta 
varten

• Viimeksi 
yhdistetyn laitteen 
yhdistäminen 
uudelleen 

Kiinteä sininen Yhdistetty

Huomautus

 • Laitteen yhteyden voi katkaista painamalla pohjassa 
-painiketta 2 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu 

nopeasti sinisenä.
 • Kun kaiutin kytketään päälle, se yrittää aina 

automaattisesti muodostaa yhteyden viimeksi 
yhdistettyyn laitteeseen.

 • Tyhjennä pariyhteystiedot pitämällä painettuna   
6 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

Toiston hallinta
Musiikkia toistettaessa

Pysäytä toisto tai jatka toistoa 
painamalla

Säädä äänenvoimakkuutta

Ulkoisen laitteen kuuntelu

1

2

Liitä MP3-soitin toistaaksesi 
äänitiedostoja tai musiikkia.

Mitä tarvitset
• MP3-soittimen.
• 3,5 mm:n stereoäänikaapelin.

1 Liitä MP3-soitin tuotteen 
AUDIO IN -liittimeen 3,5 mm:n 
stereoäänikaapelilla.

2 Valitse ja toista äänitiedostoja tai 
musiikkia MP3-soittimesta painamalla 
sen painikkeita.
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Spotifyn kuuntelu
Voit käyttää puhelinta, tablettia tie 
tietokonetta Spotifyn kaukosäätimenä.
Lue lisää aiheesta osoitteesta  
spotify.com/connect.

Päivitä laiteohjelmisto
Päivitä tuotteeseesi uusin 
laiteohjelmistoversio saadaksesi parhaat 
toiminnot ja tukea.

Päivitä laiteohjelmisto Philips Sound 
-sovelluksen kautta
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Asetukset > Hienosäätö / Päivitä 
laiteohjelmisto)

MCU:n ja DSP:n laiteohjelmisto voidaan 
päivittää uusimpaan versioon  
DTS Play-fi -tekniikalla toimivalla 
Philips Sound -sovelluksella. Siirry 
asetusvalikkoon ja valitse PS Fine Tune /  
Update Firmware -vaihtoehto. Jos 
saatavilla on päivitys, päivittäminen 
onnistuu automaattisesti painamalla 
päivityskuvaketta.

Kun tuote on yhdistetty Wi-Fi-
verkkoon, se voi vastaanottaa 
laiteohjelmistopäivityksiä verkon 
välityksellä. Päivitä aina uusimpaan 
ohjelmistoversioon parantaaksesi 
tuotteen suorituskykyä.

Tehdasasetusten 
palautus
Palauta laitteen oletusasetukset.

1 Liitä kaiutin pistorasiaan ja paina 
neulalla kaiuttimen takana olevaa 
Reset-painiketta 5 sekuntia.

 å Kuulet merkkiäänen, jonka 
jälkeen kaiutin käynnistyy 
uudelleen automaattisesti.

 å Kaiutin palautuu 
tehdasasetuksiin.
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7 Tuotteen 
tekniset 
tiedot 

Huomautus

 • Tuotetiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

 

Yleiset tiedot
Virtalähde 100–240 V~ 50/60 Hz

Virrankäyttö < 60 W

Virrankäyttö 
valmiustilassa < 0,5 W

Mitat (L x K x S) 142 x 253 x 142mm

Paino (pääyksikkö) 2,328 kg

Käyttölämpötila 0–40 °C 
 

Vahvistin
Lähtöteho

60 W RMS
120 W maksimi

Taajuusvaste 50–20 000 Hz

Signaali-kohinasuhde > 70 db

Harmoninen 
kokonaissärö 1 %

 

Kaiuttimet
Impedanssi 4 oHm

Syöttöteho
30 W (bassoelementti)
20 W (ylöspäin suunnattu)
10 W (diskantti)

Kaiutinelementti

1 x 3,5 tuuman  
bassoelementti
1 x 25 mm:n diskantti
2 x passiivista radiaattoria
1 x 2,5 tuuman ylöspäin  
suunnattu  
keskitaajuuselementti

Bluetooth
Bluetooth-versio V5.0, AAC, SBC

Taajuusalue 2 402 ~ 2 480 MHz

Maksimitehonsiirto 4 dBm 

Yhteensopivat 
Bluetooth-profiilit A2DP

Bluetooth-kantama noin 20 m
 

Tuettu verkko
Langaton verkko 802.11 a/b/g/n/ac

2.4G Wi-Fi -lähettimen 
taajuusala 2 412–2 462 MHz

2.4G Wi-Fi -lähettimen 
lähetysteho 13 ± 2 dBm

5G Wi-Fi -lähettimen 
taajuusala 5 150–5 850 MHz

5G Wi-Fi -lähettimen 
teho 11 ± 2 dBm
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8 Vianmääritys

Varoitus

 • Sähköiskun vaara. Älä koskaan poista tuotteen koteloa.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä yritä korjata 
tuotetta itse.
Jos sinulla on ongelmia tuotteen käytössä, 
tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin otat 
yhteyttä huoltoon. Jos ongelmat jatkuvat, saat 
tukea osoitteesta www.philips.com/support.

Yleistä
Ei virtaa
• Varmista, että pistorasiassa kulkee virta.
• Varmista, että kaiuttimen DC IN -liitin on 

kunnolla liitetty.
• Säästääkseen virtaa kaiutin sammuu 

automaattisesti 15 minuutin kuluttua, 
kun äänisignaalia ei vastaanoteta tai 
äänilaitetta ei yhdistetä.

Ei ääntä
• Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
• Säädä yhdistetyn laitteen 

äänenvoimakkuutta.
• Varmista AUDIO IN -tilassa, että musiikin 

toisto Bluetoothin kautta on pysäytetty.
• Varmista, että Bluetooth-laite on 

toimintaetäisyydellä.

Kaiutin ei vastaa.
• Käynnistä kaiutin uudelleen.

Bluetooth
Yhdistetyn Bluetooth-laitteen äänenlaatu on 
heikko.
• Bluetooth-yhteys toimii heikosti. Siirrä 

laite lähemmäs kaiutinta tai poista esteet 
laitteen ja kaiuttimen väliltä.

En löydä yksikön Bluetooth-nimeä Bluetooth-
laitteestani
• Varmista, että Bluetooth-toiminto on 

aktivoituna Bluetooth-laitteella
• Muodosta yksikön pariyhteys uudelleen 

Bluetooth-laitteen kanssa.

En pysty yhdistämään Bluetooth-laitettani
• Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole 

käytössä. Lue laitteen käyttöoppaasta, 
miten toiminto otetaan käyttöön.

• Kaiutin ei ole parinmuodostustilassa.
• Tuote on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-

laitteeseen. Katkaise yhteys ja yritä 
uudelleen.

Wi-Fi
Wi-Fi-yhteyttä ei voida muodostaa
• Tarkista, että reitittimen WLAN-

verkkotoiminto on käytettävissä.
• Aseta Wi-Fi-reititin lähemmäs yksikköä.
• Varmista, että salasana on oikein.
• Tarkista WLAN-toiminnon käytettävyys 

tai käynnistä modeemi ja Wi-Fi-reititin 
uudelleen.

Play-fi
Sovellus ei löydä play-fi-tekniikkaa tukevia 
laitteita.
• Varmista, että laitteesi on yhdistetty Wi-Fi-

verkkoon.

Play-fi-musiikin toisto ei onnistu.
• Tietyt laitteen kautta käytettävät 

verkkopalvelut tai -sisällöt eivät 
välttämättä ole käytettävissä, jos 
palveluntarjoaja lopettaa palvelunsa 
tarjoamisen.

• Jos ensiasennus epäonnistuu, sulje DTS 
Play-fi -tekniikkaa tukeva Philips Sound 
-sovellus. Käynnistä sovellus uudelleen.

• Jos kaiutin on määritetty tilaan Stereo Pairs 
(stereoparit) tai Surround Sound (tilaääni), 
kaiutin täytyy irrottaa sovelluksessa ennen 
käyttöä erikseen.
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9 Huomautus
Laitteeseen tehdyt muutokset tai 
muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding 
Limited ei ole hyväksynyt, saattavat mitätöidä 
käyttäjän luvan käyttää tuotetta.

Vaatimustenmukaisuus

TP Vision Europe B.V. täten vakuuttaa, että 
tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU  
olennaisten vaatimusten ja muiden 
asiaankuuluvien säännösten mukainen. 
Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy 
osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä 
huolehtiminen
Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu 
käyttäen laadukkaita materiaaleja ja 
komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja 
käyttää uudelleen.

Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote 
noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.

Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää 
EU-direktiivin 2013/56/EU mukaisia paristoja 
tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen 
kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen 
sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä 
paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. 
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan 
hävitä tuotetta ja paristoja tai akkuja 

normaalin kotitalousjätteen mukana. 
Vanhojen laitteiden ja paristojen ja akkujen 
oikea hävittäminen auttaa estämään 
haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten 
terveydelle.

Ympäristötiedot
Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. 
Olemme yrittäneet tehdä pakkauksesta 
mahdollisimman helpon lajitella 
kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), 
polystyreenivaahto (pehmuste) ja polyetyleeni 
(pussit, suojalevy).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka 
voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen 
erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta 
paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, 
rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita 
koskien.

FCC-lausunto (vain 
Yhdysvallat ja Kanada)
Tämä laite on FCC-säännösten osan  
15 mukainen. Käyttöön sovelletaan kahta 
seuraavaa ehtoa: (1) tämä laite ei saa tuottaa 
haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on 
voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten  
ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

Varoitus

 • Muutokset tai muokkaukset tähän yksikköön, joita 
yhdenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, 
voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää 
laitetta.

Huomautus

 • Tämä laite on testattu ja todettu olevan 
yhdenmukainen luokan B digitaalisten laitteiden 
rajojen puitteissa (FCC-säännösten Osa 15).
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Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan 
kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan 
kotikäytössä.
Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä 
radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole 
asennettu ja käytetä ohjeiden mukaan, se voi 
aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin. 
Emme anna takuita siitä, että häiriöitä ei synny 
tietynlaisella kokoonpanolla. Jos laite aiheuttaa 
haitallisia häiriöitä radion tai television 
signaaliin, jonka voi havaita sammuttamalla ja 
käynnistämällä laitteen, käyttäjää suositellaan 
kokeilemaan korjaamaan häiriö yhdellä tai 
usealla seuraavista tavoista:
(1) Käännä tai sijoita vastaanottoantenni 

uudelleen.
(2) Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä 

etäisyyttä.
(3) Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä 

kuin se, johon vastaanotin on liitetty. 
(4) Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio-/

televisioasentajalta.

Radiotaajuusvaroituslausunto
Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset 
radiotaajuudelle altistumista koskevat 
vaatimukset. Laitetta voidaan käyttää 
kannettavissa altistumisolosuhteissa 
rajoituksetta.

IC, Kanada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Tämä laite sisältää lisenssittömän 
lähettimen / vastaanottimen (tai lähettimiä/
vastaanottimia), jotka ovat yhdenmukaisia 
Innovation, Science and Economic 
Development Canadan lisenssittömien RSS:ien 
kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa 
ehtoa:

1 Tämä laite ei saa tuottaa häiriöitä.

2 Tämän laitteen on voitava vastaanottaa 
kaikki häiriöt, kuten laitteen ei-toivottuun 
toimintaan johtavat häiriöt.
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Tavaramerkki-ilmoitus

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.



Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta. Katso 
uusimmat päivitykset ja asiakirjat osoitteessa  
www.Philips.com/support. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat 
Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden 
käyttö on lisenssin alaista.
Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding 
Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong 
Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä.
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