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1 Viktig

Sikkerhet
Viktige	sikkerhetsinstruksjoner
• Pass på at strømforsyningspenningen 

korresponderer med spenningen trykket 
på bak- eller undersiden av produktet.

• Høyttaleren må ikke utsettes for vann eller 
sprut.

• Ikke plasser noe som kan utsette enheten 
for fare oppå høyttaleren (f.eks. væskefylte 
gjenstander, tente lys).

• Forsikre deg om at det er nok åpen plass 
rundt høyttaleren for ventilasjon.

• Bruk høyttaleren i trygge omgivelser med 
temperaturer mellom 0 °C og 45 °C.

• Bruk kun vedlegg og tilbehør som er 
spesifisert av produsenten.

Advarsel

 • Fjern aldri yttersidene til høyttaleren.
 • Bruk aldri smøring på noen del av høyttaleren.
 • Plasser høyttaleren på en flat, hard og stabil overflate.
 • Plasser aldri høyttaleren på annet elektronisk utstyr.
 • Bruk høyttaleren kun innendørs. Hold høyttaleren 

unna vann, fukt og væskefylte gjenstander.
 • Holdt høyttaleren unna direkte sollys, åpne flammer 

eller varme.
 • Det er fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med 

feil type.

For 5G Wi-Fi-enhet

Enheten for drift i båndet 5150–5350 MHz 
er kun for innendørs bruk for å redusere 
potensialet for skadelig interferens til  
co-kanal mobile satellittsystemer.

Hjelp og brukerstøtte

Du finner ytterligere nettbasert 
brukerstøtte ved å gå til  
www.philips.com/support for å:
• laste ned brukerhåndboken og 

hurtigstartveiledningen
• se videoveiledninger (bare tilgjengelig for 

utvalgte modeller)
• finne svar på vanlige spørsmål (FAQ)
• send oss spørsmål på epost
• chat med brukerstøtterepresentanten.

Følg instruksjonene på nettstedet 
for å velge språk, og angi deretter 
produktmodellnummeret.
Alternativt kan du kontakte forbrukerstøtte 
i landet du bor i. Før du tar kontakt, bør 
du notere deg modellnummeret og 
serienummeret for produktet. Du finner 
denne informasjonen på baksiden eller 
undersiden av produktet.
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2 Din trådløse 
høyttaler

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen 
til Philips! Registrer produktet på 
www.philips.com/support for å få full nytte av 
støtten som Philips tilbyr.

Hva er i esken
Kontroller og identifiser artiklene i pakken:
• Høyttaler
• Strømadapter
• Strømkabel
• Hurtigstartveiledning
• Sikkerhetsblad
• Verdensomspennende garanti

Oversikt over høyttaleren

Front

11

10

Bakside

a 
• Angir status.
• Trykk og hold i 3 sekunder for å starte 

sammenkoblingen med Ambilight TV-
modus.

• Trykk for å velge LED-lysmodus.

b 
• Trykk for å øke eller redusere volumet.
• Trykk på  og  én gang for å øke 

lysstyrken på LED-lyset.
• Trykk på  og  én gang for å 

redusere LED-lyset.

c 
• Spill av, pause eller gjenoppta i 

Bluetooth/Play-Fi-avspilling.
• Trykk  og  én gang for å velge 

neste LED-lysfarge.

d Wi-Fi LED-indikator (hvit)
LED-status Status

Blink Wi-Fi Tilgangspunkt- 
modus (AP)

Dobbelt blink Wi-Fi Beskyttet  
Oppsett-modus (WPS)

Konstant på Vellykket  
tilkobling/paring



5NO

e  
Knapp	for	Wi-Fi-konfigurasjon
• Utløs konfigurasjon av Wi-Fi for Play-fi.
• Trykk og hold knappen i 3 sekunder 

for å aktivere WPS-modus.
• Trykk og hold knappen i 8 sekunder 

for å aktivere AP-modus.

f  For service  
(For oppgradering)
• USB-kontakt kun for oppgradering 

av høyttalerprogramvare. Ingen 
avspillingsfunksjon.

g  DC in (Likestrøm inn)
• Koble til strømforsyningen.

h 
• Trykk og hold for å aktivere 

sammenkoblingsfunksjonen 
eller koble fra den eksisterende 
sammenkoblede Bluetooth-enheten.

i  Reset (Tilbakestill)
• Trykk med en skarp gjenstand i 

5 sekunder for å gjenopprette 
fabrikkinnstillingene.

j  Audio in (Lyd inn)
• Lydinngangskontakt (3,5 mm) for en 

ekstern lydenhet.

k Innebygd LED-lys
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3 Kom igang

Koble til strømmen
• Høyttaleren drives av en likestrøm-

inngang.
• Koble adapterkabelen til DC in-porten på 

høyttaleren og deretter til en stikkontakt.
• Risiko for skade på produktet! Pass 

på at strømforsyningsspenningen 
korresponderer med spenningen trykket 
på bak- eller undersiden av produktet.

LED-status Status

Snu rundt i blå farge 
i 40 sekunder

Forsøker å koble til 
ruteren

Slå av Wi-Fi-tilkoblingen er  
vellykket

Blinke rødt i  
5 sekunder

WiFi-tilkobling  
mislyktes

1

40 sek

Slå på og av

Koble adapterkabelen fra hovedkontakten for 
å slå av høyttaleren.

Merk

 • Høyttaleren skrur seg automatisk av etter 15 minutter 
uten bruk og musikkavspilling.
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4 Koble til

Koble til Wi-Fi (trådløs 
drift)

(For	iOS-	og	Android-versjoner)
Ved å koble denne enheten og 
mobiltelefoner, nettbrett (som iPad, 
iPhone, iPod touch, Android-telefoner 
osv.) til det samme Wi-Fi-nettverket, kan 
du bruke Philips Sound-appen drevet av 
DTS Play-fi til å kontrollere soundbaren 
for å lytte til lydfiler.

1 Last ned og installer Philips Sound-
appen drevet av DTS Play-fi på en 
telefon eller et nettbrett.

Philips Sound

• Sørg for at ruteren er slått på og 
fungerer som den skal.

Merk

 • Avhengig av enhetsversjonen, kan 
operasjonsskjermen og måten du utfører 
operasjoner på variere.

2 Koble telefonen eller nettbrettet til 
det samme Wi-Fi-nettverket som du 
vil koble til soundbaren.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Trykk og hold  (Wi-Fi)-knappen på 
baksiden av kabinettet i 8 sekunder 
for å utløse Wi-Fi-tilkoblingen.

8 sek

 å Inntil høyttaleren lager en ny tone 
og slipp deretter knappen.

To toner

4 Vent til Wi-Fi-lysindikatoren på 
forsiden av kabinettet går fra rask 
blinking til langsom pulsering. 
Når den begynner å pulsere sakte, 
indikerer det at høyttaleren går inn i 
Wi-Fi-oppsettmodus.

Rask blinking Sakte puls
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5 Start Philips Sound-appen drevet 
av DTS Play-fi. Følg instruksjonene i 
appen for å koble dette produktet til 
Wi-Fi-nettverket.

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 Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling, vil  
Wi-Fi-lysindikatoren slutte å pulsere 
og lyse konstant. Når du har satt opp 
dette produktet på Wi-Fi-nettverket 
ditt, kan du kontrollere det fra hvilken 
som helst smarttelefon eller nettbrett 
på samme nettverk.

7 Etter tilkobling kan du endre 
enhetsnavnet. Det er flere navn å 
velge mellom eller lage dine egne ved 
å velge Custom Name (Egendefinert 
navn) på slutten av navnelisten. Ellers 
følger den standardnavnet.

8 Etter tilkobling kan dette produktet 
utføre en programvareoppdatering. 
Oppgrader til den nyeste 
programvaren når det er første 
gang du konfigurerer det. 
Programvareoppgraderingen kan 
ta flere minutter. Ikke koble fra 
høyttaleren, slå av enheten eller forlat 
nettverket under oppgraderingen.

Merk

 • Etter tilkobling kan produktet utføre en 
programvareoppdatering. Oppgradering 
er nødvendig etter første oppsett. 
Uten oppgraderingen kan ikke alle 
produktfunksjoner være tilgjengelige.

 • Når første gangs oppsett ikke er vellykket, 
holder du nede  (Wi-Fi)-knappen på 
soundbar i 8 sekunder til den andre tonen kan 
høres og Wi-Fi-lyset endres til en langsom puls. 
Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen, start appen på 
nytt og start oppsettet på nytt.

 • Hvis du vil bytte fra ett nettverk til et annet, må 
du sette opp tilkoblingen på nytt. Hold nede  

 (Wi-Fi)-knappen på soundbar i 8 sekunder 
for å tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen.

 • Når førstegangsoppsettet ikke er vellykket, 
lukker du Philips Sound-appen drevet av  
DTS Play-fi. Start appen på nytt og prøv 
oppsettet igjen.
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AirPlay-oppsett
Bruk AirPlay til å konfigurere Wi-Fi-
tilkoblingen til iOS-enheten (iOS7 eller 
nyere) og høyttaleren.

1 iOS-enhet: Innstillinger > Wi-Fi >  
velg hjemmenettverk  
[Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Gå til Wi-Fi-oppsettet. Play-Fi-
enhetsnavnet vises i rundt fem 
sekunder.

Settings

 å Velg Play-Fi-enheten i Airplay-
oppsettet.

 å Trykk på «Done» når det er ferdig.

 å Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling, 
vil Wi-Fi-lysindikatoren slutte å 
pulsere og lyse konstant.

Konstant

2 Gå tilbake til Philips Sound-appen for 
å navngi enheten.

3 Etter tilkobling kan du endre 
enhetsnavnet. Det er flere navn å 
velge mellom eller lage dine egne ved 
å velge Custom Name (Egendefinert 
navn) på slutten av navnelisten. Ellers 
følger den standardnavnet.

WPS-modus
Hvis ruteren din har Wi-Fi Beskyttet 
Oppsett (WPS), kan du sette opp 
tilkoblingen uten å angi et passord.

1 Trykk og hold  
 (Wi-Fi)-

knappen i  
3 sekunder. Du 
vil høre en tone 
og Wi-Fi-lyset vil 
begynne å dobbeltblinke.

2 Trykk på WPS-knappen på ruteren. 
Knappen er normalt merket med 
denne WPS-logoen.

3 Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling, vil  
Wi-Fi-lysindikatoren slutte å pulsere 
og lyse konstant.

Merk

 • WPS er ikke en standardfunksjon på alle rutere. 
Hvis ruteren din ikke har WPS, bruk standard 
Wi-Fi-oppsett.

 • Trykk på  (Wi-Fi)-knappen én gang hvis du 
vil gå ut av WPS-modus, ellers avsluttes den 
automatisk etter 2 minutter.

WPS
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Koble høyttaleren til 
Philips Play-fi-aktivert TV

1 Slå på DTS Play-fi TV koblet til 
internett.

 » TV-lyden er dempet.

2 Gå inn i Settings (Innstillinger)-
menyen på TV-en.

 » Settings > Sound > DTS Play-fi 
(Innstillinger > 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

SolidKonstant

Oppsett av surroundlyd 
Følg oppsettet på skjermen.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

TV-lydoppsett
Du kan også strømme TV-ens lyd til 
hjemmehøyttalerne trådløst. Følg 
oppsettet på skjermen.

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 Styring av 
belysning

Du kan stille inn det innebygde LED-lyset 
på høyttaleren til å følge fargen på Philips 
Ambilight TV. Alternativt kan du stille inn 
lyset til å vise en forhåndsinnstilt fargestil, 
eller du kan slå av lyset.

Trykk på -knappen gjentatte ganger  
på høyttaleren for å bytte lysmodus:  
1. Arbeid med Ambilight / Følg musikk 
(når ingen Ambilight TV er koblet til eller 
TV er frakoblet), 2. Stemningslys, 3. Av.

5 sek

Sammenkobling med 
Ambilight TV
Konfigurer høyttalerne til å følge fargene 
på Ambilight TV. Høyttaleren utvider 
Ambilight-effekten fra TV-skjermen.

1 Før du starter konfigureringen, sørg 
for at høyttaleren og TV-en er koblet 
til samme Wi-Fi-nettverk.

2 Slå på Philips Ambilight TV. 
Konfigurering av Ambilight TV-paring 
skal gjøres på TV-en.

3 Aktiver konfigurasjonen som vist på 
Ambilight TV:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(Innstillinger > Ambilight > Ambilight-
utvidelse > Ambilight+Philips trådløse 
hjemmehøyttalere > Konfigurer).

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 oppsettinstruksjonene på TV-en. 
Den vil veilede deg til å trykke lenge 
på -knappen på høyttaleren for å 
gå inn i paringsmodus med Ambilight 
TV.

5 Når høyttaleren åpnes for 
sammenkobling, blinker LED-ene i 
gult.

5 sek

6 Når høyttaleren er paret med 
Ambilight TV, vil LED-lyset på 
høyttaleren følge Ambilight TV.

Merk

 • Sammenkoblingen vil få tidsavbrudd etter  
2 minutter.
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Følg musikk
Hvis det ikke er noen Ambilight-TV koblet 
til, eller TV-en er frakoblet, vil LED-lyset 
på høyttaleren automatisk bytte til Følg 
musikk under musikkavspilling.
Du kan velge en av stilene som følger 
dynamikken i lyden.

1 For å stille inn LED-lyset, trykk  
-knappen på høyttaleren til  

modus 1 "Arbeid med Ambilight / 
Følg musikk".

2 Du kan velge en av de 
forhåndsinnstilte fargestilene. For å 
stille inn fargen, trykk  og  for å 
velge fargestilen du ønsker.

Stemningslys-modus
Stemningslys-modusen (Lounge-modus) 
til høyttaleren lar deg slå på LED-lyset 
(statisk lys) med eller uten lydavspilling. 
Så du kan lyse opp rommet ditt med  
LED-lys.

1 For å stille inn LED-lyset, trykk  
-knappen på høyttaleren til  

modus 2 "Stemningslys-modus”.

2 Du kan velge en av de 
forhåndsinnstilte fargestilene. For å 
stille inn fargen, trykk  og  for å 
velge fargestilen du ønsker.

De tilgjengelige stemningslysstilene er:
• Varm hvit — Standard statisk farge
• Varm lava — Rød statisk farge
• Dypt vann — Blå statisk farge
• Grønn natur — Grønn statisk farge
• Oransje — Oransje statisk farge
• Sitron — Gul statisk farge
• Lavendel — Lys lilla statisk farge



13NO

Merk

 • Hold strømforsyningen tilkoblet i stemningslysmodus. 
Nettverks- eller Bluetooth-tilkoblingen er ikke 
nødvendig i stemningslysmodus.

Juster lysstyrken
Stille inn nivået på LED-lysets lysstyrke.
• Trykk på  og  én gang for å øke 

lysstyrken på LED-lyset.
• Trykk på  og  én gang for å 

redusere LED-lyset.

LED-lys av
For å slå av LED-lyset, trykk -knappen 
på høyttaleren til modus 3 "Av".

Oversikt

Modus Ambilight TV LED-status Handling

1

Følg  
Ambilight TV

Paret Følg fargen på Ambilight TV • Trykk og hold i 3 sekunder 
for å gå inn i paringsmodus.

Følg musikk Ikke 
sammenkoblet

Varier med lydens rytme i 
musikkavspilling

• Trykk på knappene  og 
 for å velge farge.

• Trykk på knappene  og 
 for å øke/redusere 

lysstyrken.
2

Stemningslys 
(Lounge-
modus)

Statisk farge

3 Av Av
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6 Spill av

Spill fra Bluetooth-
enheter
Med denne høyttaleren kan du nyte lyd 
fra Bluetooth-enheten din.

Merk

 • Sørg for at Bluetooth-funksjonen er aktivert på 
enheten.

 • Maksimal avstand for sammenkobling av høyttaleren 
og Bluetooth-enheten din er 20 meter (66 fot).

 • Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan 
forårsake interferens.

1 Trykk og hold -knappen på bakre 
kabinett i 8 sekunder for å gå inn i 
Bluetooth-paringsmodus.

2 På Bluetooth-enheten slår du på 
Bluetooth, søker etter og velger  
"Play-Fi-enhet (XXXXXX)-BT" for å 
starte tilkoblingen.

3 Velg og spill lydfiler eller musikk på 
Bluetooth-enheten.

LED-indikator Beskrivelse

Blinker sakte blått

• Klar for 
sammenkobling

• Kobler til siste 
tilkoblede enhet på 
nytt 

Konstant blå Tilkoblet

Merk

 • For å koble fra en enhet, trykk og hold  i 2 sekunder til 
LED-indikatoren blinker blått raskt.

 • Når du slår på høyttaleren, prøver den alltid 
automatisk å koble til den sist tilkoblede enheten.

 • For å slette sammenkoblingsinformasjonen, trykk og 
hold  i 6 sekunder til LED-indikatoren blinker sakte 
blått.

Kontroller avspilling
Når du spiller musikk

Trykk for å pause eller gjenoppta 
avspillingen

Justere volumet

Lytt til en ekstern enhet

1

2

Koble til MP3-spilleren for å spille av 
lydfiler eller musikk.

Hva du trenger
• En MP3-spiller.
• En 3,5 mm stereolydkabel.

1 Bruk 3,5 mm stereolydkabelen til å 
koble MP3-spilleren til AUDIO IN-
kontakten på dette produktet.

2 Trykk på knappene på MP3-spilleren 
for å velge og spille av lydfiler eller 
musikk.
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Lytte til Spotify
Bruk telefonen, nettbrettet eller 
datamaskinen som fjernkontroll for 
Spotify.
Gå til spotify.com/connect for å finne ut 
hvordan.

Oppgradere fastvare
For å få de beste funksjonene og støtten, 
oppdater produktet med den nyeste 
fastvareversjonen.

Oppdater fastvaren via Philips Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Innstillinger > Finjustere / Oppdater 
fastvare)

Fastvaren for MCU og DSP kan 
oppgraderes til siste versjon via Philips 
Sound drevet av DTS Play-fi. Gå til 
innstillingsmenyen og velg alternativet  
PS Fine Tune / Update Firmware for 
å sjekke det ut. Hvis oppgraderingen 
er utgitt, kan det oppgraderte ikonet 
trykkes for å fortsette automatisk.

Når dette produktet er koblet til Wi-Fi, 
kan det motta fastvareoppdatering over 
luften. Oppgrader alltid med den nyeste 
fastvareversjonen for å forbedre ytelsen 
til dette produktet.

Tilbakestill til 
fabrikkinnstillinger
Tilbakestill enheten til 
standardinnstillingene.

1 Koble høyttaleren til strøm, bruk en 
nål til å trykke på Reset-knappen på 
baksiden av høyttaleren i 5 sekunder.

 å Du vil høre en tone og deretter 
starter høyttaleren automatisk på 
nytt.

 å Høyttaleren gjenopprettes til 
fabrikkinnstillinger.
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7 Produktspesi-
fikasjoner

Merk

 • Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

 

Generell	informasjon
Strømforsyning 100–240 V~ 50/60 Hz

Strømforbruk < 60W

Ventemodus-forbruk < 0,5W

Dimensjoner  
(B x H x D) 142 x 253 x 142mm

Vekt (hovedenhet) 2,328 kg

Drifttemperatur 0 °C – 40 °C 
 

Forsterker
Utgangseffekt

60W RMS
120W MAKS

Frekvensrespons 50–20000 Hz

Signal til støy-forhold > 70db

Total harmonisk 
forvrengning 1 %

 

Høyttalere
Impedans 4 ohm

Inngangseffekt
30W (basshøyttaler)
20W (oppovervendt)
10W (diskant)

Høyttalerdriver

1 x 3,5" basshøyttaler
1 x 25MM diskanthøyttaler
2 x passive radiatorer
1 x 2,5" oppovervendt  
mellomområde

Bluetooth
Bluetooth-versjon V5.0, AAC, SBC

Frekvensområde 2402~2480 MHz

Maksimal 
overgangsstyrke 4dBm 

Kompatible Bluetooth-
profiler A2DP

Bluetooth-rekkevidde ca. 20m
 

Nettverkstøttet
Trådløst nettverk 802.11a/b/g/n/ac

2.4G Wi-Fi-
senderfrekvensområde 2412-2462 MHz

2.4G Wi-Fi-senderstyrke 13±2dBm

5G Wi-Fi-
senderfrekvensområde 5150-5850 MHz

5G Wi-Fi-senderstyrke 11±2dBm
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8 Feilsøking

Advarsel

 • Fare for elektrisk støt. Fjern aldri yttersidene til 
produktet.

For å holde garantien gyldig, må du aldri prøve 
å reparere produktet selv.
Hvis du har problemer med å bruke dette 
produktet, må du kontrollere følgende punkter 
før du ber om service. Hvis du fortsatt har et 
problem, kan du gå til  
www.philips.com/support.

Generelt
Ingen strøm
• Sørg for at det er strøm tilkoblet  

DC-kontakten.
• Kontroller at DC IN-kontakten på 

høyttaleren er riktig tilkoblet.
• Som en strømsparende funksjon slår 

høyttaleren seg av automatisk 15 minutter 
etter at det ikke er mottatt noe lydsignal 
eller ingen lydenhet er koblet til.

Ingen Lyd
• Juster volumet på denne høyttaleren.
• Juster volumet på den tilkoblede enheten.
• I AUDIO IN-modus, sørg for at 

musikkavspilling via Bluetooth er stoppet.
• Sørg for at Bluetooth-enheten din er 

innenfor driftsrekkevidden.

Ingen respons fra høyttaleren
• Start høyttaleren på nytt.

Bluetooth
Kvaliteten på lydavspilling fra en tilkoblet 
Bluetooth-enhet er dårlig.
• Bluetooth-mottaket er svakt. Flytt enheten 

nærmere høyttaleren eller fjern eventuelle 
hindringer.

Jeg	finner	ikke	Bluetooth-navnet	til	denne	
enheten på Bluetooth-enheten min
• Kontroller at Bluetooth-funksjonen er 

aktivert på Bluetooth-enheten.
• Par enheten med Bluetooth-enheten på 

nytt.

Kan ikke koble til Bluetooth-enheten min
• Enhetens Bluetooth-funksjon er ikke 

aktivert. Se enhetens brukerhåndbok 
for å finne ut av hvordan du aktiverer 
funksjonen.

• Høyttaleren er ikke i paringsmodus.
• Dette produktet er allerede koblet til en 

annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra 
og prøv igjen.

Wi-Fi
Wi-Fi-tilkobling kan ikke opprettes.
• Sjekk tilgjengeligheten til WLAN-

nettverket på ruteren.
• Plasser Wi-Fi-ruteren nærmere enheten.
• Kontroller at passordet er riktig.
• Sjekk WLAN-funksjonen eller start 

modemet og Wi-Fi-ruteren på nytt.

Play-fi
Kan	ikke	finne	play-fi-støttede	enheter	fra	
appen.
• Sørg for at enheten er koblet til Wi-Fi.

Kan	ikke	spille	play-fi-musikk.
• Visse nettverkstjenester eller innhold som 

er tilgjengelig via enheten, er kanskje ikke 
tilgjengelig i tilfelle tjenesteleverandøren 
avslutter tjenesten.

• Når førstegangsoppsettet ikke er vellykket, 
lukker du Philips Sound-appen drevet av 
DTS Play-fi. Start appen på nytt.

• Når høyttaleren ble satt som Stereo 
Pairs (Stereopar) eller Surround Sound 
(Surroundlyd), må høyttaleren kobles fra i 
appen før separat bruk.
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9 Merknad
Eventuelle endringer eller modifikasjoner gjort 
på denne enheten som ikke er uttrykkelig 
godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, 
kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke 
produktet.

Samsvar

Herved erklærer TP Vision Europe B.V. 
at dette produktet er i samsvar med de 
grunnleggende kravene og andre relevante 
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner 
samsvarserklæringen på  
www.philips.com/support.

Miljøbeskyttelse
Kassering av ditt gamle produkt

Produktet ditt er designet og produsert med 
materialer og komponenter av høy kvalitet, 
som kan resirkuleres og gjenbrukes.

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

Dette symbolet betyr at produktet inneholder 
batterier som dekkes av EU-direktiv 
2013/56/EU og som ikke skal kastes i vanlig 
husholdningsavfall. Skaff deg informasjon 
om det lokale systemet for avfallsdeponering 
av elektriske og elektroniske produkter samt 
batterier. Følg lokale regler og ikke kast 
produktet og batteriene sammen med normalt 
husholdningsavfall. Riktig avfallshåndtering 
av gamle produkter og batterier bidrar til å 
forhindre negative konsekvenser for helse og 
miljø.

Miljøinformasjon
All unødvendig emballasje er unngått. Vi 
har prøvd å gjøre emballasjen lett å dele i 
tre materialer: papp (esken), polystyrenskum 
(buffer) og polyetylen (poser, beskyttende 
skumark).
Systemet består av materialer som kan 
resirkuleres og gjenbrukes hvis det blir 
demontert av et spesialisert firma. Følg 
lokale forskrifter ved kasting av emballasje, 
oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

FCC-erklæring (kun USA 
og Canada)
Denne enheten samsvarer med Part 15 av 
FCC-reglene. Bruk er avhengig av følgende to 
vilkår: (1) Enheten må ikke forårsake skadelig 
interferens, og (2) apparatet må akseptere 
eventuell interferens som mottas, herunder 
interferens som kan forårsake uønsket 
funksjon på enheten.

Advarsel

 • Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som 
ikke er utrykkelig godkjent av den som er ansvarlig for 
samsvar, kan gjøre brukerens myndighet til å bruke 
utstyret ugyldig.

Merk

 • Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med 
grenseverdiene for et Klasse B digitalt utstyr i henhold 
til del 15 av FCC-forskriftene.
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Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig 
beskyttelse mot skadelig interferens i en 
boliginstallasjon.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle 
radiofrekvensenergi, og dersom det ikke er 
installert og brukt i henhold til forskriftene, 
kan det forårsake skadelig interferens på 
radiokommunikasjoner. Det er imidlertid ingen 
garanti for at det ikke vil oppstå interferens 
i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret 
forårsaker skadelig interferens på radio- eller 
fjernsynsmottak som kan fastslås ved å slå 
utstyret av og på, oppfordres brukeren til å 
korrigere interferensen med ett eller flere av 
følgende tiltak:
(1) Vri på eller flytt mottakerantennene.
(2) Øk avstanden mellom utstyret og 

mottakeren.
(3) Plugg utstyret i en stikkontakt på en annen 

strømkrets enn den mottakeren er koblet 
til. 

(4) Rådfør deg med forhandleren eller en 
erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

RF-advarselserklæring
Enheten har blitt evaluert til å oppfylle 
generelle krav til RF-eksponering. Enheten kan 
brukes under bærbare eksponeringsforhold 
uten begrensninger.

IC Canada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Denne enheten inneholder lisensfrie sendere /  
mottakere som er i samsvar med Innovation, 
Science and Economic Development Canadas 
lisensfrie RSS. Bruk er avhengig av følgende to 
vilkår:

1 Denne enheten kan ikke forårsake 
interferens.

2 Denne enheten må godta forstyrrelser, 
inkludert forstyrrelser som kan forårsake 
uønsket bruk av enheten.
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Varemerkemerknad

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.



Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Gå til  
www.Philips.com/support for å finne de nyeste oppdateringene 
og dokumentene. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte 
varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes på lisens.
Dette produktet er produsert av og solgt under ansvar for  
MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dets datterselskaper, 
og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette 
produktet.
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