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1 Viktigt

Säkerhet
Viktiga säkerhetsintruktioner
• Se till att strömkällan överensstämmer 

med spänningen som är tryckt på 
produktens bak- eller undersida.

• Högtalaren får inte utsättas för dropp eller 
stänk.

• Placera inget på högtalaren som kan skada 
den (såsom vätskefyllda föremål eller 
tända ljus).

• Se till att det finns nog med ledigt 
utrymme runt högtalaren för korrekt 
ventilation.

• Använd högtalaren på ett säkert sätt i en 
omgivning med temperaturer mellan  
0 och 45 °C.

• Använd endast tillbehör som anges av 
tillverkaren.

Varning

 • Ta aldrig bort höljet från högtalaren.
 • Smörj aldrig någon del av högtalaren.
 • Placera högtalaren på en plan, hård och stabil yta.
 • Placera aldrig högtalaren på en annan elektrisk 

utrustning.
 • Den här högtalaren är endast avsedd för inomhusbruk. 

Håll högtalaren borta från vatten, fukt och vätskefyllda 
föremål.

 • Håll högtalaren borta från direkt solljus, öppen låga 
eller värme.

 • Explosionsrisk om batteriet byts ut mot en felaktig typ.

För enheter med 5G och Wi-Fi

Enheten är avsedd för drift inom banden 
5150–5350 MHz och är endast för 
inomhusbruk för att reducera risken för 
skadlig störning på mobilsatellitsystem på 
samma kanaler.

Hjälp och support

Besök www.philips.com/support för 
omfattande onlinesupport och för att:
• hämtar bruksanvisningen och 

snabbstartguiden
• se videodemonstrationer (endast 

tillgänglig för utvalda modeller)
• hitta svar på vanliga frågor (Vanliga frågor 

och svar)
• Skicka en fråga till os via e-post
• chatta med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för 
att välja språk och ange sedan produktens 
modellnummer.
Alternativt kan du kontakta kundtjänst 
i ditt land. Innan du tar kontakt ska du 
anteckna modellnummer och serienummer 
för din produkt. Du kan hitta den här 
informationen på baksidan eller undersidan 
av produkten.
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2 Din trådlösa 
högtalare

Grattis till ditt köp och välkommen 
till Philips! Registrera din produkt på 
www.philips.com/support för att helt dra 
nytta av den support som Philips erbjuder.

Detta medföljer 
produkten
Kontrollera och identifiera artiklarna i 
förpackningen:
• Högtalare
• Strömadapter
• Strömkabel
• Snabbstartsguide
• Säkerhetsdatablad
• Global garanti

Översikt över högtalaren

Framsida

11

10

Baksida

a 
• Indikera statusen.
• Tryck på och håll nedtryckt i 

tre sekunder för att aktivera 
parkopplingen med läget  
Ambilight-TV.

• Tryck för att välja LED-belysningsläge.

b 
• Tryck för att öka eller sänka volymen.
• Tryck på  och  en gång för att öka 

LED-belysningens ljusstyrka.
• Tryck på  och  en gång för att 

sänka LED-belysningens ljusstyrka.

c 
• Spela upp, pausa eller återuppta 

uppspelning via Bluetooth/Play-Fi.
• Tryck på  och  en gång för att 

välja nästa LED-belysningsfärg.

d LED-indikator för Wi-Fi (vit)
LED-tillstånd Status

Blinkar Läget  
Wi-Fi-åtkomstpunkt (AP)

Blinkar 
dubbelt

Läget Skyddad  
Wi-Fi-konfiguration  
(WPS)

Lyser fast Ansluten/parkopplad
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e  
Knapp	för	Wi-Fi-konfiguration
• Öppna Wi-Fi-konfigurationen för  

Play-fi.
• Tryck på och håll knappen nedtryckt i 

3 sekunder för att aktivera WPS-läget.
• Tryck på och håll knappen nedtryckt i 

åtta sekunder för att aktivera  
AP-läget.

f  For service  
(För uppgradering)
• USB-uttaget är endast för att 

uppgradera högtalarens programvara. 
Har inte en uppspelningsfunktion.

g  DC in
• Anslut till strömkällan.

h 
• Tryck och håll nedtryckt för att 

aktivera parkopplingen eller koppla 
bort den nuvarande parkopplade 
Bluetooth-enheten.

i  Reset (Återställ)
• Tryck med ett vasst föremål och håll 

nedtryckt i fem sekunder för att 
återställa till fabriksinställningarna.

j  Audio in (Ljud in)
• Uttag med ljudingång (3,5 mm) för en 

extern ljudenhet.

k Inbyggd LED-belysning
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3 Komma igång

Koppla in strömmen
• Högtalaren drivs av DC-inmatning.
• Anslut adapterkabeln till porten DC-in på 

högtalaren och sedan till ett eluttag.
• Risk för produktskada! Se till att 

spänningen i strömförsörjningen 
motsvarar den spänning som är tryckt på 
bak- eller undersidan av enheten.

LED-tillstånd Status

Roterar med 
blå färg i 
40 sekunder

Försöker ansluta till 
routern

Stäng av Wi-Fi-anslutningen  
är slutförd

Blinkar rött i 
fem sekunder

Wi-Fi-anslutningen  
misslyckades

1

40 sek

Slå på och stänga av

Koppla ur adapterkabeln från eluttaget för att 
stänga av högtalaren.

Obs!

 • Högtalaren stängs av automatiskt efter 15 minuter 
utan användaringripande och musikuppspelning.
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4 Anslut

Anslut till Wi-Fi (trådlös 
användning)

(För versionerna på iOS och 
Android)
Att ansluta den här enheten, 
mobiltelefoner eller surfplattor (såsom 
iPad, iPhone, iPod touch, Android-
telefoner osv.) till samma Wi-Fi-nätverk 
låter dig sedan använda Philips Sound-
appen – som drivs av DTS Play-fi – för att 
styra soundbar och lyssna på ljudfiler.

1 Ladda ned och installera Philips 
Sound-appen, som drivs av DTS  
Play-fi, på en telefon eller surfplatta.

Philips Sound

• Se till att routern är påslagen och 
fungerar korrekt.

Obs!

 • Beroende på enhetsversionen kan skärmmenyn 
och sättet att utföra vissa funktioner variera.

2 Anslut din telefon eller surfplatta till 
det Wi-Fi-nätverk du vill ansluta din 
soundbar till.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Tryck på och håll knappen  (Wi-Fi), 
på baksidan av enheten, nedtryckt i 
åtta sekunder för att aktivera Wi-Fi-
anslutningen.

8 sek

 å Håll den nedtryckt till högtalaren 
ljuder en andra ton och släpp 
sedan knappen.

Två toner

4 Vänta till Wi-Fi-indikator på framsidan 
av enheten går från att blinka snabbt 
till att blinka långsamt. När den  
börjar blinka långsamt indikeras  
att högtalaren har aktiverat  
Wi-Fi-konfigurationen.

Blinkar snabbt Blinkar långsamt
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5 Starta Philips Sound-appen som drivs 
av DTS Play-fi. Följ instruktionerna 
i appen för att ansluta den här 
produkten till Wi-Fi-nätverket.

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 Efter lyckad Wi-Fi-anslutning slutar 
Wi-Fi-lampan att blinka långsamt och 
lyser fast. När du har konfigurerat den 
här produkten på Wi-Fi-nätverket kan 
du styra den från valfri smarttelefon 
eller surfplatta på samma nätverk.

7 Efter anslutningen kan du byta namn 
på enheten. Det finns flera namn att 
välja bland. Du kan alternativt skapa 
dit eget genom att välja Custom 
Name (Anpassat namn) i slutet 
av namnlistan. I annat fall anges 
standardnamnet.

8 Efter anslutning kan den 
här produkten utföra en 
programuppdatering. Uppgradera 
till den senaste programvaran när 
det är första gången du konfigurerar. 
Programvaruuppgraderingen kan 
ta några minuter. Koppla inte bort 
högtalaren, stäng inte av enheten 
eller lämna nätverket under 
uppgraderingen.

Obs!

 • Efter anslutning kan produkten utföra en 
programuppdatering. Uppgradering krävs 
efter den initiala konfigurationen. Utan 
uppgraderingen är inte alla produktfunktioner 
tillgängliga.

 • När den initiala konfigurationen inte lyckas 
kan du trycka på och hålla  (Wi-Fi)-knappen 
nedtryckt på din soundbar i åtta sekunder 
till den andra tonen hörs och Wi-Fi-lampan 
ändras till att blinka långsamt. Återställ Wi-Fi-
anslutningen, starta om appen och starta om 
konfigurationen.

 • Om du vill byta från ett nätverk till ett annat 
måste anslutningen konfigureras igen. Tryck 
på och håll knappen  (Wi-Fi) nedtryckt på 
din soundbar i åtta sekunder för att återställa 
Wi-Fi-anslutningen.

 • När den initiala konfigurationen inte lyckas ska 
du stänga Philips Sound-appen som drivs av 
DTS Play-fi. Starta om appen och försök sedan 
konfigurera igen.
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Konfiguration	av	AirPlay
Använd AirPlay för att konfigurera Wi-Fi-
anslutningen mellan iOS-enheter (iOS7 
eller senare) och högtalare.

1 iOS-enhet: Inställningar > Wi-Fi >  
välj hemmanätverket  
[Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Gå till konfigurationen av Wi-Fi. 
Namnet på Play-Fi-enheten visas 
efter fem sekunder.

Settings

 å Välj Play-Fi-enheten i 
konfigurationen av AirPlay.

 å Tryck på ”Done” när konfiguration 
är slutförd.

 å Efter lyckad Wi-Fi-anslutning 
slutar Wi-Fi-lampan att blinka 
långsamt och lyser fast.

Fast

2 Återgå till appen Philips Sound App 
för att namnge enheten.

3 Efter anslutningen kan du byta namn 
på enheten. Det finns flera namn att 
välja bland. Du kan alternativt skapa 
dit eget genom att välja Custom 
Name (Anpassat namn) i slutet 
av namnlistan. I annat fall anges 
standardnamnet.

WPS-läge
Om routern har Skyddad Wi-Fi-
konfiguration (WPS) kan anslutningen 
konfigureras utan att ange ett lösenord.

1 Tryck på och håll 
knappen  

 (Wi-Fi) 
nedtryckt i  
3 sekunder. En 
ton hörs och  
Wi-Fi-lampan börjar blinka dubbelt.

2 Tryck på knappen WPS på routern. 
Knappen är vanligtvis märkt med den 
här WPS-logotypen.

3 Efter lyckad Wi-Fi-anslutning slutar 
Wi-Fi-lampan att blinka långsamt och 
lyser fast.

Obs!

 • WPS är inte en standardfunktion på alla 
routrar. Om routern inte har WPS måste du 
använda standardkonfigurationen för Wi-Fi.

 • Tryck på knappen  (Wi-Fi) en gång för att 
lämna WPS-läget. Alternativt avslutas det 
automatiskt efter två minuter.

WPS
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Anslut högtalaren till en 
TV med Philips Play-fi 
aktiverat

1 Slå på din DTS Play-fi-TV som är 
ansluten till internet.

 » TV-ljudet är tystat.

2 Öppna menyn Settings (Inställningar) 
på TV:n.

 » Settings > Sound > DTS Play-fi 
(Inställningar > Ljud > 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

SolidFast

Konfigurera	surroundljud	
Följ konfigurationen på skärmen.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

Konfigurera	TV-ljudet
Du kan också strömma TV-apparatens 
ljud trådlöst till dina hemmahögtalare. 
Följ konfigurationen på skärmen.

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 Använda 
belysningen

Du kan ställa in högtalarens inbyggda 
LED-belysning så att den följer färgen på 
din TV-apparat med Philips Ambilight. 
Alternativt kan du ställa in belysningen 
så att den visar en förinställd färgstil eller 
släcka den helt.

Tryck upprepade gånger på knappen   
på högtalaren för att växla mellan 
belysningslägen: 1. Använd Ambilight/
följ musik (när ingen Ambilight-
TV är länkad eller TV-apparaten är 
frånkopplad), 2. Stämningsljus, 3. Av.

5 sek

Parkoppling med en 
Ambilight-TV
Ställ in högtalarna till att följa färgerna 
på en Ambilight-TV. Högtalaren utökar 
Ambilight-effekten från TV-skärmen.

1 Se till att högtalaren och TV-apparaten 
är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk 
innan du påbörjar konfigurationen.

2 Slå på Philips TV-apparaten med 
Ambilight. Konfigurationen av 
parkopplingen med Ambilight-TV ska 
göras på TV-apparaten.

3 Aktivera konfigurationen såsom visas 
på TV-apparaten med Ambilight:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(Inställningar > Ambilight > 
Ambilight-utökning >  
Ambilight+Philips trådlösa 
hemmahögtalare > Konfigurera).

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 Följ konfigurationsinstruktionerna på 
TV-apparaten. Den vägleder dig till  
att tryck på och hålla knappen   
nedtryckt på högtalaren för att 
aktivera parkopplingsläget med 
Ambilight-TV.

5 När högtalaren aktiveras för 
parkoppling blinkar lysdioderna gult.

5 sek

6 När högtalaren är parkopplad med 
Ambilight-TV följer LED-belysningen 
på högtalaren din Ambilight-TV.

Obs!

 • Parkopplingens tidsgräns är två minuter.
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Följa musiken
Om ingen Ambilight-TV är länkad eller om 
TV-apparaten är frånkopplad växlar LED-
belysningen på högtalaren automatiskt 
till Följ musik under musikuppspelning.
Du kan välja en av stilarna som följer 
ljudets dynamik.

1 Tryck på knappen  på högtalaren 
till den aktiverar Läge 1 ”Fungera med 
Ambilight/Följa musik” för att ställa in 
LED-belysningen.

2 Du kan välja en av de förinställda 
färgstilarna. Tryck på  och  för 
att välja den färgstil du vill använda.

Läget 
Stämningsbelysning
Läget Stämningsbelysning (läget 
Sällskapsrum) på högtalaren låter dig 
tända LED-belysningen (fast ljus) med 
eller utan ljuduppspelning. Detta låter 
dig lysa upp rummet med LED-ljus.

1 Tryck på knappen  på 
högtalaren till den aktiverar Läge 2 
”Stämningsbelysning ”.

2 Du kan välja en av de förinställda 
färgstilarna. Tryck på  och  för 
att välja den färgstil du vill använda.

De tillgängliga stilarna på 
stämningsbelysningen är:
• Varmvit – fast standardfärg
• Varm lava – röd fast färg
• Djupt vatten – blå fast färg
• Grön natur – grön fast färg
• Orange – orange fast färg
• Citron – gul fast färg
• Lavendel – ljuslila fast färg
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Obs!

 • Håll strömförsörjningen ansluten i läget 
Stämningsbelysning. En nätverks- eller Bluetooth-
anslutning krävs inte för läget Stämningsbelysning.

Justerbar ljusstyrkan
Ställ in nivån på LED-belysningens 
ljusstyrka.
• Tryck på  och  en gång för att öka 

LED-belysningens ljusstyrka.
• Tryck på  och  en gång för att 

sänka LED-belysningens ljusstyrka.

LED-belysning släckt
Tryck på knappen  på högtalaren till 
den aktiverar läge 3 ”Släckt” för att släcka 
av LED-belysningen.

Översikt

Läge Ambilight-TV LED-tillstånd Åtgärd

1

Följ Ambilight-TV Parkopplad Följ färgerna på din 
Ambilight-TV

• Tryck på och håll 
nedtryckt i tre sekunder 
för att aktivera 
parkopplingsläget.

Följa musiken Inte parkopplad Variera med ljudets rytm 
vid musikuppspelning

• Tryck på knapparna  och 
 för att välja färg.

• Tryck på knapparna  och 
 för att öka/sänka 

ljusstyrkan.
2

Stämningsbelysning 
(läget Sällskapsrum)

Fast färg

3 Av Av
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6 Spela upp

Spela upp från Bluetooth-
enheter
Den här högtalaren låter dig njuta av ljud 
från en Bluetooth-enhet.

Obs!

 • Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på 
enheten.

 • Det maximala avståndet för att parkoppla högtalaren 
och en Bluetooth-enhet är 20 meter (66 fot).

 • Håll borta från andra elektroniska enheter som kan 
orsaka störningar.

1 Tryck på och håll knappen  på 
baksidan nedtryckt i åtta sekunder 
för att aktivera Bluetooth-
parkopplingsläget.

2 På Bluetooth-enheten slår du på 
Bluetooth, söker och väljer "Play-Fi 
Device (XXXXXX)-BT” för att starta 
anslutningen.

3 Välj och spela upp ljudfiler eller musik 
på din Bluetooth-enhet.

LED-indikator Beskrivning

Blinkar långsamt blått

• Redo för 
parkoppling

• Återansluter till 
senast anslutna 
enheten 

Fast blått sken Ansluten

Obs!

 • För att koppla från enheten trycker du på och håller in 
 i 2 sekunder tills LED-indikatorn blinkar snabbt med 

blått sken.
 • När du slår på högtalaren försöker den automatiskt 

ansluta igen till den senast anslutna enheten.
 • Tryck på och håll  nedtryckt i sex sekunder till 

LED-indikatorn blinkar långsamt blått för att rensa 
parkopplingsinformationen.

Kontrollera uppspelning
När musik spelas upp

Tryck för att pausa eller återuppta 
uppspelningen

Justera volymen

Lyssna på en extern 
enhet

1

2

Anslut en MP3-spelare för att spela upp 
ljudfiler eller musik.

Du behöver detta
• En MP3-spelare.
• En 3,5 mm stereoljudkabel.
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1 Använd en 3,5 mm stereoljudkabel 
för att ansluta MP3-spelaren till 
kontakten AUDIO IN på den här 
produkten.

2 Använd knapparna på MP3-spelaren 
för att välja och spela upp ljudfiler 
eller musik.

Lyssna på Spotify
Använd din telefon, surfplatta eller dator 
som fjärrkontroll för Spotify.
Gå till spotify.com/connect för mer 
information.

Uppgradera den 
inbyggda programvaran
Uppdatera produkten med den senaste 
versionen av den inbyggda programvaran 
för att få de bästa funktionerna och 
support.

Uppdatera din inbyggda programvaran 
via Philips Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Inställningar > Finjustera/Uppdatera 
inbyggd programvara)

Den inbyggda programvaran för MCU 
och DSP kan uppgraderas till den senaste 
versionen via Philips Sound som drivs av 
DTS Play-fi. Gå till inställningsmenyn och 
välj alternativet PS Fine Tune/Update 
Firmware för att läsa om funktionen. Om 
uppgraderingen frigörs kan du trycka på 
ikonen för att fortsätta automatiskt.

När den här produkten är ansluten till  
Wi-Fi kan den ta emot uppdatering av 
den inbyggda programvaran. Uppgradera 
alltid med den senaste versionen av den 
inbyggda programvaran för att förbättra 
produktens prestanda.

Fabriksåterställning
Återställ enheten till 
standardinställningar.

1 Anslut högtalaren till ett vägguttag. 
Använd sedan en nål för att trycka 
på knappen Reset på baksidan av 
högtalaren och hålla den nedtryckt i 
fem sekunder.

 å En ton hörs och högtalaren startar 
sedan om automatiskt.

 å Högtalaren återställs nu till 
fabriksinställningarna.
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7 Produktspeci-
fikationer 

Obs!

 • Produktinformationen kan ändras utan föregående 
meddelande.

 

Alllmän information
Strömförsörjning 100–240 VAC, 50/60 Hz

Energiförbrukning < 60 W

Energiförbrukning i 
Standby-läge < 0,5 W

Mått (B x H x D) 142 x 253 x 142 mm

Vikt (huvudenhet) 2,328 kg

Arbetstemperatur 0–40 °C 
 

Förstärkare
Uteffekt

60 W RMS
120 W MAX

Frekvenssvar 50–20 000 Hz

Signal till  
brus-förhållande > 70 db

Total harmonisk 
förvridning 1 %

 

Högtalare
Impedans 4 oHm

Ingångseffekt
30 W (subwoofer)
20 W (uppåtriktad)
10 W (diskant)

Högtalarelement

1 x 3,5 tum subwoofer
1 x 25 mm diskant
2 x passiva radiatorer
1 x 2,5 tum uppåtriktad  
för mellanregistret

Bluetooth
Bluetooth-version V5.0, AAC, SBC

Frekvensintervall 2402-2480 MHz

Maximal 
övergångseffekt 4 dBm 

Kompatibla 
Bluetooth-profiler A2DP

Bluetooth-räckvidd cirka 20 m
 

Nätverk som stöds
Trådlöst nätverk 802.11 a/b/g/n/ac

2.4 GHz Wi-
Fi-sändarens 
frekvensintervall

2412–2462 MHz

2.4 GHz Wi-Fi-
sändarens effekt 13 ±2 dBm

5 GHz Wi-Fi-sändarens 
frekvensintervall 5150–5850 MHz

5 GHz Wi-Fi-sändarens 
effekt 11 ±2 dBm
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8 Felsökning

Varning

 • Risk för elektrisk stöt. Ta aldrig bort produktens kåpa.

Garantin blir ogiltig om du försöker reparera 
produkten själv.
Kontrollera följande punkter innan du 
begär service om du upplever problem med 
att använda den här produkten. Om du 
fortfarande upplever problem kan du besöka 
www.philips.com/support för support.

Allmänt
Ingen ström
• Se till att det finns ström till DC-uttaget.
• Se till att uttaget DC IN på högtalaren är 

korrekt anslutet.
• Som energibesparing stängs högtalaren 

av automatiskt efter 15 minuter om ingen 
ljudsignal har tagits emot eller ljudenhet 
anslutits.

Inget ljud
• Justera volymen på den här högtalaren.
• Justera volymen på den anslutna enheten.
• Se till att musikuppspelning via Bluetooth 

är stoppad i läget AUDIO IN.
• Se till att Bluetooth-enheten är inom 

räckhåll.

Inget svar från högtalaren
• Starta om högtalaren.

Bluetooth
Kvaliteten på ljuduppspelningen från en 
ansluten Bluetooth-enhet är dålig.
• Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta 

enheten närmare högtalaren eller ta bort 
eventuella hinder mellan enheten och 
högtalaren.

Min Bluetooth-enhet visar inte Bluetooth-
namnet för den här enheten.
• Se till att Bluetooth-funktionaliteten är 

aktiverad på Bluetooth-enheten.
• Parkoppla enheten igen med Bluetooth-

enheten.

Det går inte att ansluta till min Bluetooth-
enhet
• Bluetooth-funktionen för enheten är inte 

aktiverad. Se bruksanvisningen för enheten 
för hur du aktiverar funktionen.

• Högtalaren är inte i parkopplingsläge.
• Denna produkt är redan ansluten till en 

annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla 
bort och försök igen.

Wi-Fi
Wi-Fi-anslutningen kan inte upprättas.
• Kontrollera tillgängligheten för  

WLAN-nätverket på routern.
• Placera Wi-Fi-routern närmare enheten.
• Se till att lösenordet är korrekt.
• Kontrollera WLAN-funktionaliteten eller 

starta om modemet och Wi-Fi-routern.

Play-fi
Det går inte att detektera enheter med stöd 
för	play-fi	via	appen.
• Se till att enheten är ansluten till Wi-Fi.

Det	går	inte	att	spela	upp	play-fi-musik.
• Vissa nätverkstjänster eller innehåll som 

är tillgängligt via enheten kanske inte 
är tillgängligt om tjänsteleverantören 
avslutar sin tjänst.

• När den initiala konfigurationen inte lyckas 
ska du stänga Philips Sound-appen som 
drivs av DTS Play-fi. Starta om appen.

• När högtalaren ställs in som Stereo 
Pairs (Stereo i par) eller Surround Sound 
(Surroundljud) måste den kopplas bort i 
appen innan den används separat.
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9 Meddelande
Alla ändringar eller modifieringar som görs på 
den här enheten och som inte uttryckligen har 
godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited 
kan ogiltigförklara användarens behörighet 
att använda produkten.

Efterlevnad

Härmed deklarerar TP Vision Europe B.V. att 
den här produkten efterlever grundläggande 
krav och andra relevanta föreskrifter i direktiv 
2014/53/EU. Du kan hitta deklarationen om 
överensstämmelse på sidan  
www.philips.com/support.

Ta hand om miljön
Kassera din gamla produkt

Din produkt är utformad och tillverkad i 
enlighet med högkvalitativa material och 
komponenter som kan återvinnas och 
återanvändas.

Denna symbol på en produkt innebär att 
produkten täcks av Europa-direktiv 2012/19/EU.

Denna symbol innebär att produkten 
innehåller batterier som omfattas av Europa-
direktivet 2013/56/EU som inte kan kasseras 
med det vanliga hushållsavfallet. Skaffa 
information om ditt lokala återvinningssystem 
för elektriska och elektroniska produkter och 
batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig 
produkten och batterier med det normala 

hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla 
produkter och batterier hjälper dig att 
förhindra negativa konsekvenser på miljön och 
den mänskliga hälsan.

Miljöinformation
All ej nödvändig förpackning har utelämnats. 
Vi har försökt göra förpackningen enkel att 
dela upp i tre olika material: kartong (låda), 
polystyrenkumplast (buffert) och polyethylen 
(påsar, skyddsark i skumplast).
Ditt system består av material som kan 
återvinnas och återanvändas om det 
demonterats av ett specialiserat företag. 
Följ lokala föreskrifter gällande kassering av 
förpackningsmaterial, uttjänta batterier och 
utrustning.

FCC-meddelande (endast 
USA och Kanada)
Denna enhet överensstämmer med del 15 i 
FCC:s regler. Användning sker i enlighet med 
följande två villkor: (1) Den här enheten får 
inte orsaka skadliga störningar och (2) den här 
enheten måste acceptera mottagna störningar 
inklusive störningar som kan orsaka oönskad 
drift av enheten.

Varning

 • Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen 
godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad, 
kan inverka på användarens möjlighet att använda 
utrustningen.

Obs!

 • Den här utrustningen har testats och befunnits 
uppfylla villkoren enligt klass B digital enhet, i enlighet 
med Artikel 15 i FCC-reglerna.
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Dessa gränser är utformade för att erbjuda 
skäligt skydd mot skadliga störningar i en 
bostadsinstallation.
Den här utrustningen alstrar, använder och kan 
utsända radiofrekvensenergi och kan, om den 
inte har installerats och används i enlighet med 
bruksanvisningen orsaka skadliga störningar 
i radiokommunikationen. Det finns dock 
ingen garanti att störningar inte sker i en viss 
installation. Om den här utrustningen orsakar 
skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, 
vilket kan avgöras genom att slå av och på 
utrustningen, uppmuntras användaren att 
prova att korrigera gränssnittet på ett eller 
flera av följande sätt:
(1) Rikta om eller omplacera 

mottagningsantennen.
(2) Öka avståndet mellan utrustning och 

mottagare.
(3) Koppla in utrustningen i ett uttag eller en 

kontakt som inte är den som mottagaren är 
ansluten till. 

(4) Kontakta återförsäljaren eller en erfaren 
radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

RF-varningsmeddelande
Enheten har utvärderats för att 
uppfylla allmänna RF-exponeringskrav. 
Enheten kan användas under bärbara 
exponeringsförhållanden utan begränsningar.

IC-Kanada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Denna enhet innehåller licensundantag för 
sändaren som uppfyller kraven på Innovation, 
Science and Economic Development Canada’s 
licence-exempt RSS(s). Användning sker i 
enlighet med följande två villkor:

1 Den här enheten får inte orsaka störningar.

2 Den här enheten måste klara mottagna 
störningar, inklusive störningar som kan 
orsaka oönskad användning.
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Varumärkesmeddelande

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 ändras utan föregående meddelande. Besök 
sidan www.Philips.com/support för de senaste uppdateringarna 
och dokumenten. Philips och Philips Shield Emblem är registrerade 
varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på 
licens.
Den här produkten har tillverkats av och säljs på ansvar för  
MMD Hong Kong Holding Limited eller någon av dess dotterbolag, 
och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten kopplad till 
denna produkt.
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