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1 Belangrijk 

Veiligheid

Betekenis van veiligheidssymbolen 

OPGELET
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

NIET OPENEN

OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, 
DE KAP (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN BINNENIN ZITTEN 

GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN 
ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR AAN GEKWALIFICEERD 

SERVICEPERSONEEL.

Deze ‘bliksemflits’ geeft aan dat niet-geïsoleerd 
materiaal in uw apparaat een elektrische schok 
kan veroorzaken. Verwijder de behuizing 
niet om gevaar van elektrische schokken te 
voorkomen. 
Het 'uitroepteken' vestigt de aandacht op 
functies waarvoor u de bijgevoegde literatuur 
aandachtig moet lezen om bediening- en 
onderhoudsproblemen te voorkomen.
WAARSCHUWING: Om het risico op brand 
of elektrische schokken te verminderen, mag dit 
apparaat niet worden blootgesteld aan regen of 
vocht, en mogen met vloeistof gevulde objecten, 
zoals vazen, niet op dit apparaat worden 
geplaatst.
OPGELET: Om elektrische schokken te 
voorkomen, moet u de stekker met de brede 
pen volledig in het stopcontact drukken. 

Opgelet

•	 	Verwijder	de	behuizing	van	dit	apparaat	nooit.
•	 	Smeer	nooit	enig	onderdeel	van	deze	luidspreker	

met olie.
•	 	Plaats	dit	apparaat	nooit	op	andere	elektrische	

apparatuur.
•	 	Houd	dit	apparaat	uit	de	buurt	van	direct	zonlicht,	

open vuur of hitte.
•	 	Kijk	nooit	direct	in	de	laserstraal	in	dit	apparaat.
•	 	Zorg	ervoor	dat	u	altijd	gemakkelijk	toegang	hebt	

tot het netsnoer, de stekker of de adapter, om dit 
apparaat los te koppelen van de netvoeding.

•	 Gebruik	dit	apparaat	niet	in	de	buurt	van	
water.

•	 Installeer	het	apparaat	volgens	de	instructies	
van de fabrikant.

•	 Niet	installeren	in	de	buurt	van	
warmtebronnen zoals radiatoren, 
warmteroosters, kachels of andere 
apparaten (inclusief versterkers) die warmte 
afgeven.

•	 Voorkom	dat	op	het	netsnoer	kan	worden	
gelopen of dat het bekneld raakt, met name 
bij stekkers, stopcontacten en het punt waar 
ze uit het apparaat komen.

•	 Gebruik	alleen	accessoires	die	door	de	
fabrikant zijn gespecificeerd. 

•	 Gebruik	alleen	met	een	statief,	beugel	of	
tafel gespecificeerd door de fabrikant of 
verkocht met het apparaat. Wanneer een 
verplaatsbaar tafeltje wordt gebruikt, wees 
dan voorzichtig om kantelen te voorkomen. 
Dit kan het apparaat beschadigen. 

•	 Koppel	het	apparaat	los	tijdens	onweer	of	
wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.

•	 Laat	onderhoud	over	aan	gekwalificeerd	
servicepersoneel. Laat het apparaat 
repareren wanneer het is beschadigd, 
het netsnoer of de stekker is beschadigd, 
vloeistof is gemorst of voorwerpen in het 
apparaat zijn gevallen, als het apparaat is 
blootgesteld aan regen of vocht, of als het 
apparaat niet goed functioneert.

•	 WAARSCHUWING	voor	batterijen	-	
Voorkom dat batterijen gaan lekken en 
lichamelijk letsel veroorzaken of apparaat 
beschadigen: 
•	 Plaats	de	batterij	correct,	+	en	-	zoals	

aangegeven op de afstandsbediening.
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•	 Gebruik	geen	batterijen	door	elkaar	
(oud en nieuw of koolstof en alkaline, 
enz.)

•	 Verwijder	de	batterij	wanneer	de	
afstandsbediening lange tijd niet wordt 
gebruikt.

•	 De	batterijen	niet	blootstellen	aan	extreme	
hitte, zonlicht, vuur, enz. 

•	 Het	apparaat	mag	niet	worden	blootgesteld	
aan druppelende of spattende vloeistoffen.

•	 Plaats	geen	voorwerpen	op	het	apparaat	
(bijv. met vloeistof gevulde vazen, 
brandende kaarsen). 

•	 De	stekker	van	het	netsnoer,	of	een	
schakelaar die gebruikt wordt om 
het apparaat los te koppelen van de 
netspanning, moet gemakkelijk bereikbaar 
zijn.

Opgelet

•	 	Het	gebruik	van	bedieningselementen	of	
aanpassingen of procedures dat niet in deze 
handleiding zijn beschreven, kan leiden tot 
gevaarlijke blootstelling aan de laser of ander 
gevaar opleveren.

Gehoorschade

Luister met een matig volume. 

•	 Het	gebruik	van	een	hoofdtelefoon	bij	hoog	
volume kan uw gehoor beschadigen. Dit 
apparaat kan voldoende decibel produceren 
om gehoorschade te veroorzaken, zelfs 
bij een blootstelling van minder dan een 
minuut. Het hogere decibelbereik is 
beschikbaar voor mensen die slechthorend 
zijn. 

•	 Geluidsvolume	kan	misleidend	zijn.	Na	
verloop van tijd past het 'comfortniveau' 
van uw gehoor zich aan hogere 
geluidsvolumes aan. Dus na langdurig 
luisteren, wat 'normaal' klinkt, kan feitelijk 
luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Zet 
het volume op een veilig niveau voordat 
uw gehoor zich aanpast en laat het op dat 
niveau staan. 

Een veilig volumeniveau instellen: 

•	 Zet	het	volumeregeling	op	een	lage	
instelling.

•	 Verhoog	het	volume	langzaam	totdat	u	het	
comfortabel en duidelijk kunt horen, zonder 
vervorming.

Luister gedurende een redelijke periode: 

•	 Langdurige	blootstelling	aan	geluid,	zelfs	
op normaal 'veilige' niveaus, kan ook 
gehoorschade veroorzaken. 

•	 Zorg	ervoor	dat	u	het	apparatuur	bewust	
gebruikt en neem voldoende pauzes. 

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer 
u het apparaat gebruikt. 

•	 Luister	op	redelijke	volumes	gedurende	een	
redelijke periode. 

•	 Voorkom	dat	u	het	volume	continu	naar	
boven bijstelt terwijl uw gehoor zich 
aanpast. 

•	 Zet	het	volume	niet	zo	hoog	dat	u	niet	kunt	
horen wat er om u heen gebeurd. 

•	 Wees	voorzichtig	of	stop	gebruik	in	
mogelijk gevaarlijke situaties. 

Opmerking

•	 	Het	typeplaatje	bevindt	zich	aan	de	achterkant	van	
het apparaat. 
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2 Uw Mini HiFi-
systeem

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij 
Philips! Als u volledig wilt profiteren van de 
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw 
product dan op www.Philips.com/welcome. 

Inleiding 

Met dit apparaat kunt u: 

•	 genieten	van	audio	van	USB-
opslagapparaten, Bluetooth-apparaten of 
andere externe apparaten;

Om geluid te verrijken, biedt dit apparaat u 
verschillende geluidseffecten: 

•	 Dynamic	Bass	Boost	(DBB)

Verpakkingsinhoud 

Controleer en identificeer de inhoud van de 
verpakking: 

•	 Hoofdtoestel	x	1
•	 Bijgevoegde	informatie
•	 Netsnoer	x	1

www.Philips.com/welcome
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Overzicht van het apparaat 

BOVENPANEEL: 

1. MIC1 IN-INGANG
2. MIC2 IN-INGANG
3. MIC1 VOLUMEKNOP
4. MIC2 VOLUMEKNOP
5. VOCAL FADER (ZANGSTEM 

VERWIJDEREN)
6. VOICE CHANGER 

(STEMVERVORMER)
7. DBB
8. BATTERIJNIVEAU-

INDICATOR
9. STANDBY (rode 

indicator) CONTROLE 
BATTERIJNIVEAU

10. VORIGE (NEXT)
11. VOLUME-

12. BLUETOOTH (blauwe 
indicator)

13. PLAY/PAUSE (AFSPELEN/
PAUZEREN)

14. NEXT (VOLGENDE)
15. VOLUME+
16. LICHT
17. GUITARVOL 

(GITAARVOLUME)
18. ECHO
19. USB-INGANG
20. LIJNUITGANG
21. LIJNINGANG 
22. GITAAR-AANSLUITING 
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Overzicht van het apparaat 

ACHTERPANEEL: 

1. NETVOEDING
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Afspeelfunctie 
BEDIENING VAN HET BOVENPANEEL 

•	Houd 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen. Indrukken om het huidige 
batterijniveau te bekijken (het apparaat moet ingeschakeld zijn).

•	Herhaaldelijk indrukken om te schakelen tussen VOCAL ON (ZANGSTEM AAN) en VOCAL OFF 
(ZANGSTEM UIT).

•	Herhaaldelijk indrukken om tussen verschillende de DBB-effecten DBB1/DBB2/DBB UIT te 
schakelen. 

•	 Indrukken om de Bluetooth-modus in te schakelen. 
•	 Ingedrukt houden om de Bluetooth-verbinding te verbreken.

•	Herhaaldelijk indrukken om tussen de verschillende stemtonen voice1/voice2/voice3/voice uit te 
schakelen.

•	Herhaaldelijk indrukken tussen verschillende lichtmodi van de LED-verlichting op de luidspreker 
te schakelen. Ingedrukt houden om het strobe lichteffect in of uit te schakelen.

•	 Indrukken om het afspelen te pauzeren; nogmaals indrukken om het afspelen te hervatten.

•	 Indrukken om naar de volgende nummer te gaan. 

•	 Indrukken om naar het vorige nummer te gaan.

•	Druk op [VOLUME+] om het volume te verhogen.

•	Druk op [VOLUME-] om het volume te verlagen.

•	Het volume dat wordt gebruikt voor karaoke of aankondigingen kan worden aangepast met de 
volumeknop van de microfoon.

•	Het microfoon-echovolume dat wordt gebruikt voor karaoke of voor aankondigingen, kan worden 
ingesteld met de volumeknop van de microfoon-echo.

•	Het volume van een aangesloten gitaar kan worden geregeld met de volumeknop van de gitaar 
op het bovenpaneel. 

•	Een externe microfoon kan worden aangesloten via de microfoonaansluiting voor stereo-
installatie voor het zingen van karaoke of voor het doen van aankondigingen.

•	De gitaaraansluiting op het bovenpaneel wordt gebruikt om een   gitaar aan te sluiten.

•	USB-opslagapparaten kunnen worden aangesloten op USB op het bovenpaneel voor MP3-
muziek.
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Afspeelfunctie 

MICROFOON GEBRUIKEN 
•	Sluit de microfoon aan op de microfooningang op het bovenpaneel. Zet deze op een laag niveau met de 

microfoonvolumeknop op het bovenpaneel. 
•	Zet het microfoonvolume en echoniveau op het gewenste niveau. Gebruik de microfoonvolumeknop op het 

bovenpaneel. 
Geniet nu van karaoke! 

OPLADEN 
•	Gebruik het netsnoer (meegeleverd) om de voedingsingang van het apparaat op het stopcontact aan te sluiten. 

Het is beter om het apparaat in te schakelen voordat u begint met opladen zodat het oplaadniveau van de batterij 
wordt weergegeven. Het oplaadindicatielampje op het apparaat knippert tijdens het opladen. Wanneer vier 
oplaadindicatielampjes op het apparaat branden, is de batterij volledig opgeladen. 

Opmerking: de ingebouwde oplaadbare batterij kan ook worden opgeladen als het apparaat is uitgeschakeld, maar 
dan wordt de oplaadstatus niet weergeven. 

GEBRUIKSDUUR BATTERIJ CONTROLEREN 
•	De luidspreker is uitgerust met een slimme batterijcontrolefunctie. 
•	 Druk	op	de	knop	voor	het	weergeven	van	het	batterijniveau	om	het	huidige	batterijniveau	weer	te	geven	op	de	LED-

indicator. Het apparaat moet ingeschakeld zijn en niet worden opgeladen. 

4 LED's branden WIT = app. 100% geladen 
3 LED's branden WIT = app. is 75% geladen 
2 LED's branden WIT = app. 50% geladen 
1 LED brandt WIT = app. 25% geladen (geeft aan dat opladen nodig is) 
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3 Ingebruikname 

Opgelet

•	 	Het	gebruik	van	bedieningselementen	of	
aanpassingen of procedures die niet in deze 
handleiding zijn beschreven, kan leiden tot 
gevaarlijke blootstelling aan de laser en kan ander 
gevaar opleveren.

Volg de aanwijzingen in dit hoofdstuk in de 
beschreven volgorde. 

Als u contact opneemt met Philips, wordt u 
gevraagd naar het model- en serienummer van 
dit apparaat. Het modelnummer en serienummer 
staan op de achterkant van het apparaat. Noteer 
de nummers hier: 

Modelnummer _____________________

Serienummer ______________________

Verbinden

LIJN-INGANG

Dit toestel heeft een audio-ingangsaansluiting. U kunt analoge stereo audiosignalen van andere apparaten zoals 
VCD, CD, VCR, MP3-spelers, etc. aansluiten. 
Gebruik de audiokabel om de ingangsaansluiting LINE IN aan te sluiten op het bovenpaneel van de speler. Het 
apparaat schakelt automatisch naar de LINE IN-modus. 

GITAAR IN-aansluiting

U kunt een gitaar rechtstreeks op deze partyluidspreker aansluiten via de gitaaringang op het bovenpaneel. 
Gebruik de 6,5 mm (1/4") gitaaraansluiting en sluit de GUITAR IN-aansluiting op het bovenpaneel aan. Het volume 
van de gitaar kan worden geregeld met de gitaaar-volumeknop op het bovenpaneel. 
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Sluit de stroom aan 

Opgelet

•	 	Risico	op	productschade!	Controleer	of	de	
voedingsspanning overeenkomt met de spanning 
die op de achterkant of de onderkant van het 
product is aangegeven.

•	 	Gevaar	voor	elektrische	schok!	Hanteer	altijd	de	
stekker als u de stekker uit het stopcontact trekt. 
Trek nooit aan het snoer.

Opmerking

•	 	Zorg	ervoor	dat	u	alle	andere	verbindingen	hebt	
gemaakt voordat u het netsnoer aansluit.

Sluit het netsnoer aan op de AC IN-aansluiting 
op het achterpaneel van het apparaat. 

en steek het andere uiteinde van het netsnoer in 
een stopcontact. 

Netsnoerstekker alleen beschikbaar voor TANX100/77 

Netsnoerstekker alleen beschikbaar voor TANX100/37 

Netsnoerstekker alleen beschikbaar voor TANX100/10

Inschakelen 

Druk op .

  Houd 3 seconden ingedrukt om het 
apparaat in/uit te schakelen. 
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4 Afspelen vanaf 
USB 

Afspelen vanaf een USB-
opslagapparaat 

Opmerking

•	 	Controleer	of	het	USB-apparaat	afspeelbare	
audio-inhoud bevat in ondersteunde indelingen.

1 Houd 3 seconden ingedrukt om het 
apparaat in te schakelen. 

2 Steek de USB-stekker van het apparaat in 
de  USB-aansluiting.
Het apparaat schakelt automatisch over 
naar de USB-afspeelmodus.

3 Druk op  /  om een audiotrack te 
selecteren. 

  Het afspelen begint automatisch. 

Afspelen regelen 

Volg in de USB-modus de onderstaande 
instructies om het afspelen te regelen. 

Knop Functie
 / Indrukken om naar het vorige of 

volgende nummer te gaan 
+ / - Volume verhogen/verlagen. 

Indrukken om het afspelen te 
pauzeren of te hervatten. 
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5 Afspelen via 
Bluetooth 

Het apparaat kan muziek van uw Bluetooth-
apparaat	naar	het	systeem	streamen	via	
Bluetooth.

Een apparaat koppelen 

Opmerking

•	 	Lees	de	gebruikershandleiding	voor	Bluetooth-
compatibiliteit voordat u een apparaat aan dit 
product koppelt. 

•	 	Het	product	kan	maximaal	acht	gekoppelde	
apparaten onthouden. Het negende gekoppelde 
apparaat vervangt het eerste.

•	 	Elk	obstakel	tussen	dit	apparaat	en	een	Bluetooth-
apparaat kan het bereik verkleinen. Houd uit de 
buurt van andere elektronische apparaten die 
interferentie kunnen veroorzaken.

•	 	Het	bereik	tussen	dit	product	en	een	Bluetooth-
apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet). 

Een apparaat handmatig koppelen 

1 Druk op de  knop om de Bluetooth-
modus te selecteren. 

2 Schakel Bluetooth in op uw Bluetooth-
apparaat en zoek naar Bluetooth-apparaten 
die kunnen worden gekoppeld (zie de 
gebruikershandleiding van het apparaat). 

3 Selecteer [PHILIPS TANX100] 
weergegeven op uw apparaat om te 
koppelen. 

  Na het koppelen gaat de Bluetooth-
indicator branden. 

Afspelen vanaf Bluetooth-
apparaat 

Na het maken van een Bluetooth-verbinding, 
kunt u audio afspelen op het Bluetooth-apparaat. 

  Audiostreams van uw Bluetooth-
apparaat naar dit product. 
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Koppel het apparaat los 

•	 Houd	de	  knop drie seconden ingedrukt;
•	 Schakel	Bluetooth	uit	op	uw	apparaat;
•	 Plaats	het	apparaat	buiten	

communicatiebereik

Opmerking

•	 	Koppel	het	huidige	apparaat	los	voordat	u	een	
ander Bluetooth-apparaat aansluit.
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6 Geluid 
aanpassen 

Het volume aanpassen 

Druk tijdens weergave op + VOL - om het 
volume te verhogen of te verlagen. 

Bas verbeteren 

De	Dynamic	Bass	Boost	(DBB)-instelling	wordt	
automatisch gegenereerd voor elke EQ-selectie. 
U kunt een DBB-instelling die het beste bij uw 
luisteromgeving past handmatig instellen. 

•	 Druk	tijdens	weergave	herhaaldelijk	op	DBB 
en selecteer:
•	 DBB 1
•	 DBB 2
•	 DBB UIT
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7 Andere functies 

Luisteren naar een extern 
apparaat 

Met dit apparaat kunt u naar een extern 
audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren. 

Afspelen vanaf een MP3-speler 

1 Houd 3 seconden ingedrukt om het 
apparaat in te schakelen. 

2 Sluit een audio-ingangskabel (niet 
meegeleverd) met een 3,5 mm-connector 
aan beide uiteinden aan op: 

•	 de	LINE IN (LIJNINGANG) aansluiting 
op het product. 

•	 de	hoofdtelefoonaansluiting	op	de	MP3-
speler. 

•	 het	apparaat	schakelt	automatisch	naar	
de LINE IN-modus.

3 Speel audio af op de MP3-speler (raadpleeg 
de gebruikershandleiding). 

Sfeerverlichting in- of 
uitschakelen 

Druk terwijl het apparaat is ingeschakeld 
herhaaldelijk op LIGHT (LICHT) om een 
luidsprekerlichtkleur te selecteren of het licht uit 
te schakelen:

Druk terwijl het apparaat is ingeschakeld 
herhaaldelijk op LIGHT (LICHT) om te 
schakelen tussen verschillende LED-lichtmodi op 
de luidspreker. 

Houd de aan/uit-schakelaar van het strobe-licht 
ingedrukt. 
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8 Product-
informatie

Specificaties 
Versterker

AC uitgangsvermogen Max, 40 W 
Uitgangsvermogen 
batterij 

15 W 

Frequentierespons 40 Hz - 20 kHz; ± 3 dB 
Signaal-ruis verhouding ≥ 65 dBA 
Totale harmonische 
vervorming 

<1 % 

Luidspreker

Luidsprekerimpedantie 4 ohm 
Gevoeligheid 87 ± 3 dB/m/W

USB

USB Direct-versie 2.0 Full Speed 
Ondersteuning opladen 5 V, 500 mA 

Bluetooth 

Bluetooth-versie V5.0
Bluetooth-
frequentieband 

2,4 GHz ~ 2,48 GHz 
ISM Band 

Bluetooth-bereik 10 meter (vrije ruimte) 

Batterijen

Batterijcapaciteit 
Ingebouwde oplaadbare 
batterij 11,1 V 
2200 mAh 

Algemene informatie 

Netspanning 100-240 V~, 50/60 Hz 
Eco	stand-by	
stroomverbruik 

≤ 0,5 W 

Afmetingen

-  Hoofdeenheid  
(B x H x D)

268 x 385 x 285 mm

Gewicht

-  Hoofdeenheid 5,6 kg 
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Informatie over USB-
afspeelbaarheid 

Compatibele USB-apparaten: 

•	 USB-flashgeheugen	(USB	2.0)
•	 USB-flashspelers	(USB	2.0)
•	 geheugenkaarten	(vereist	een	extra	

kaartlezer om met dit toestel te werken) 
Ondersteunde formaten: 

•	 USB-	of	geheugenbestandsformaat	
FAT12, FAT16, FAT32 (sectorgrootte: 
512	bytes)	

•	 MP3-bitsnelheid	(gegevenssnelheid):	 
32-320 Kbps en variabele bitsnelheid

•	 Directory	nestelt	maximaal	8	niveaus	
•	 Aantal	albums/mappen:	maximaal	99	
•	 Aantal	nummers/titels:	maximaal	999
•	 Bestandsnaam	in	Unicode	UTF8	

(maximale	lengte:	128	bytes)	
Niet-ondersteunde formaten: 

•	 Lege	albums:	een	leeg	album	is	een	
album dat geen MP3-bestanden bevat 
en	niet	op	het	display	wordt	getoond.	

•	 Niet-ondersteunde	bestandsindelingen	
worden overgeslagen. Word-
documenten (.doc) of MP3-bestanden 
met de extensie .dlf worden 
bijvoorbeeld genegeerd en niet 
afgespeeld.

•	 AAC,	WAV,	PCM-audiobestanden
•	 WMA-bestanden

Ondersteunde MP3-formaten 

•	 Maximale	titelnummer:	999	(afhankelijk	van	
de lengte van de bestandsnaam)

•	 Maximale	albumnummer:	64
•	 Ondersteunde	sampling-frequenties:	

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
•	 Ondersteunde	bitsnelheden:	32-320	(kbps),	

variabele bitsnelheden

Onderhoud 

Behuizing reinigen 

•	 Gebruik	een	zachte	doek	die	
licht is bevochtigd met een mild 
schoonmaakmiddel. Gebruik geen 
oplossing die alcohol, spiritus, ammoniak of 
schuurmiddelen bevat.
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9 Problemen 
oplossen 

Opgelet

•	 	Verwijder	de	behuizing	van	dit	apparaat	nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren om 
de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van 
dit apparaat, controleer dan de volgende punten 
voordat u om service vraagt. Als het probleem 
onopgelost blijft, gaat u naar de Philips-website 
(www.philips.com/support). Wanneer u contact 
opneemt met Philips, moet u ervoor zorgen 
dat uw apparaat bij de hand is en dat het 
modelnummer en serienummer beschikbaar zijn. 

Geen voeding 

•	 Controleer	of	de	stekker	van	het	apparaat	
correct is aangesloten.

•	 Controleer	of	er	stroom	op	het	stopcontact	
staat.

•	 Om	energie	te	besparen,	schakelt	het	
apparaat 15 minuten nadat het afspelen 
is afgelopen, en het apparaat niet wordt 
bediend,	automatisch	naar	de	standby-
modus.

Geen geluid of slecht geluid 

•	 Pas	het	volume	aan.
Geen reactie van het apparaat 

•	 Trek	de	stekker	uit	het	stopcontact	en	zet	
het apparaat weer aan.

Sommige bestanden op een USB-apparaat 
konden niet worden weergeven 

•	 Het	aantal	mappen	of	bestanden	op	het	
USB-apparaat heeft een bepaalde limiet 
overschreden. Dit duidt echter niet op een 
storing.

•	 De	indelingen	van	deze	bestanden	worden	
niet ondersteund.

USB-apparaat niet ondersteund 

•	 Het	USB-apparaat	is	niet	compatibel	met	dit	
apparaat. Probeer een andere USB.

Een Bluetooth-apparaat 

De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met 
een Bluetooth-apparaat. 

•	 De	Bluetooth-ontvangst	is	slecht.	Plaats	het	
apparaat dichter bij dit product of verwijder 
eventuele obstakels tussen deze apparaten.

Kan geen verbinding maken met het apparaat. 

•	 De	Bluetooth-functie	van	het	apparaat	
is niet ingeschakeld. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding van het apparaat 
voor informatie over het inschakelen van de 
functie.

•	 Dit	product	is	al	verbonden	met	een	ander	
Bluetooth-apparaat. Ontkoppel dat apparaat 
en probeer het opnieuw.

Het gekoppelde apparaat wordt voortdurend 
verbonden en losgekoppeld. 

•	 De	Bluetooth-ontvangst	is	slecht.	Plaats	het	
apparaat dichter bij dit product of verwijder 
eventuele obstakels tussen deze apparaten.

•	 Voor	sommige	apparaten	kan	de	
Bluetooth-verbinding automatisch worden 
uitgeschakeld om energie te besparen. Dit 
duidt niet op een storing van het apparaat.
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10 Opmerking 

Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat 
die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door 
MMD Hong Kong Holding Limited kunnen de 
bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur 
te bedienen ongeldig maken. 

Naleving 

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding 
Limited dat dit product voldoet aan de 
essentiële vereisten en andere relevante 
bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. U vindt 
de conformiteitsverklaring op  
www.philips.com/support. 

Zorg voor het milieu 

Verwijdering van uw oude product en batterij 

Uw product is ontworpen en vervaardigd met 
hoogwaardige materialen en componenten, die 
kunnen	worden	gerecycled	en	hergebruikt.	

Dit	symbool	op	een	product	betekent	dat	
het product valt onder de Europese Richtlijn 
2012/19/EU.

Dit	symbool	betekent	dat	het	apparaat	batterijen	

bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/
EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke 
afval kunnen worden weggegooid. 

Houd u aan de plaatselijke regels voor 
gescheiden inzameling van elektrische en 
elektronische producten en batterijen. Volg de 
plaatselijke regels en geef het apparaat en de 
batterijen niet mee met het normale huisvuil. 
Correcte verwijdering van oude apparaten 
en batterijen helpt negatieve gevolgen voor 
het milieu en de menselijke gezondheid te 
voorkomen. 

Wegwerpbatterijen verwijderen 

Zie het hoofdstuk over het plaatsen van 
de batterijen om de wegwerpbatterijen te 
verwijderen. 

Informatie over het milieu 

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij 
hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk 
in drie materialen te scheiden: karton (doos), 
polystyreenschuim	(buffer)	en	polyethyleen	
(zakken, beschermend schuimvel.) 

Uw	systeem	bestaat	uit	materialen	die	kunnen	
worden	gerecycled	en	hergebruikt	als	ze	worden	
gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. 
Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor 
het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege 
batterijen en oude apparatuur. 

Handelsmerken 

Het Bluetooth woordmerk en logo's zijn 
geregistreerde handelsmerken van Bluetooth 
SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken 
door MMD Hong Kong Holding Limited is 
onder licentie. Andere handelsmerken en 
handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars. 

www.philips.com/support
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Dit is een KLASSE II-apparaat met 
dubbele isolatie en zonder beschermende 
aardeaansluiting.

Wees verantwoordelijk 
Respecteer auteursrechten

Het maken van ongeautoriseerde kopieën 
van materiaal dat beveiligd is, inclusief 
computerprogramma's, bestanden, uitzendingen 
en geluidsopnamen, kan een inbreuk op 
auteursrechten vormen en strafbaar zijn. 
Deze apparatuur mag niet voor dergelijke 
doeleinden worden gebruikt.



Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 
Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden 
onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder verantwoordelijkheid van MMD 
Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de 
garantieverlener met betrekking tot dit product. 
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