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Les og forstå alle instruksjonene før du bruker
produktet. Hvis skade oppstår som følge av at
instruksjonene ikke er fulgt, er garantien ugyldig.

Hjelp og støtte
For omfattende støtte på nett, besøk
www.philips.com/welcome for å:
• laste ned brukerhåndboken og
hurtigstartveiledning
• se instruksjonsvideoer (kun tilgjengelig for
utvalgt modeller)
• finne svar på ofte stilte spørsmål (OSS/FAQs)
• sende oss spørsmål via e-post
• snakke med vår støtterepresentant via chat
Følg instruksjonene på nettsiden for å velge
språk, og skriv deretter inn modellnummeret til
produktet det gjelder.
Alternativt kan du kontakte Kundeservice i
landet ditt. Før du tar kontakt bør du notere
produktets modellnummer og serienummer.
Denne informasjonen finner du på bak- eller
undersiden av produktet.

Sikkerhet
Fare for elektrisk støt eller brann!
• Sørg for at alle enheter er koblet fra
strømuttaket før du kobler sammen eller
endrer tilkoblinger.
• Utsett aldri produktet eller tilbehøret for
regn eller vann. Plasser aldri beholdere med
væske (blomstervaser e.l.) nær produktet.
Hvis det søles væske på eller inn i produktet
må det umiddelbart kobles fra strømuttaket.
Kontakt Kundeservice for å få produktet
kontrollert før bruk.
• Plasser aldri produktet eller tilbehøret
nær åpen flamme eller andre varmekilder,
inkludert direkte sollys.

•
•
•
•
•

Stikk aldri gjenstander inn i ventilasjons- eller
andre åpninger på produktet.
Der hovedkontakten eller en apparatkobling
brukes som frakoblingsenhet, skal
frakoblingsenheten alltid være klar til bruk.
Batteriet (batteripakke eller installerte
batterier) må ikke utsettes for høy varme
som f.eks. solskinn, brann eller liknende.
Koble produktet fra strømuttak før
tordenvær.
Trekke alltid i kontakten, aldri i ledningen,
når du kobler fra strømledningen.

Fare for kortslutning eller brann!
• Se typeplaten på bak- eller undersiden
av produktet for identifisering og
tilførselsstrøm.
• Pass på at nettspenningen er den samme
som verdien trykket på bak-eller undersiden
av produktet før du kobler produktet til
strømuttaket. Produktet må aldri kobles til
strømuttaket hvis spenningen er en annen.
Fare for personskade eller skade på produktet!
• Ved veggmontering må produktet monteres
på veggen i overensstemmelse med
instruksene for installering. Benytt kun
medfølgende veggmonteringsbrakett (hvis
tilgjengelig). Feil veggmontering kan føre til
uhell, personskade eller annen skade. Ta
kontakt med Kundeservice i landet ditt hvis
du har spørsmål.
• Plasser aldri produktet eller andre
gjenstander oppå strømledninger eller oppå
annet elektrisk utstyr.
• Hvis produktet transporteres i temperaturer
under 5° C, pakk det ut og vent til
produktets temperatur er den samme som
romtemperaturen det kobles til strømuttak.
• Deler av dette produktet kan være laget
av glass. Vær forsiktig ved håndtering for å
unngå personskade eller skade på produktet.
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Norsk

1 Viktig

Fare for overoppheting!
• Produktet må aldri installeres på et
avgrenset sted. Det må alltid være et åpent
rom på minst 10 cm rundt produktet for
ventilasjon. Pass på at ikke gardiner eller
andre gjenstander dekker produktets
ventilasjonsåpninger.
Fare for forurensning!
• Batterier må ikke blandes (gamle og nye
eller karbon og alkaliske osv.).
• ADVARSEL: Fare for eksplosjon hvis
batteriene skiftes ut feil. Bytt kun ut med
batterier av samme eller tilsvarende type
• Fjern batteriene hvis de er utslitt eller hvis
fjernkontrollen ikke brukes over tid.
• Batterier inneholder kjemiske substanser, og
må avhendes på riktig måte.
Fare for svelging av batterier!
• Produktet/fjernkontrollen kan inneholde
et batteri på størrelse med en knapp/mynt,
som kan svelges. Hold batteriet utenfor
barns rekkevidde til enhver tid! Batteriet
kan føre til alvorlig skade eller død hvis
det svelges. Det kan oppstå alvorlige, indre
brannskader innen to timer etter svelging.
• Hvis du mistenker at et batteri er svelget
etter plassert inne i noen del av kroppen,
må du umiddelbart søke legehjelp.
• Hold alle nye og gamle batterier utenfor
barns rekkevidde til enhver tid når du
skifter batterier. Sørg for at batterirommet
er fullstendig sikret etter at du har skiftet
batterier.
• Ikke bruk produktet hvis batterirommet
ikke kan sikres ordentlig. Hold det utenfor
barns rekkevidde og kontakt produsenten.

Ta vare på produktet ditt
Bruk kun klut av mikrofiber for rengjøring av
produktet.

Omsorg for miljøet
Avhending av gamle produkter og batterier

Produktet ditt er utformet og produsert med
resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og
komponenter av høy kvalitet.

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

Dette symbolet betyr at produktet inneholder
batterier som er dekket av det europeiske
direktivet 2013/56/EU, og som ikke kan
kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Informer deg om det lokale separate
innsamlingssystemet for elektriske og
elektroniske produkter og batterier. Følg lokale
regler og kast aldri produktet og batteriene
med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending
av gamle produkter og batterier bidrar til å
forhindre negative konsekvenser for miljøet og
menneskers helse.
Ta ut engangsbatteriene
For å fjerne engangsbatteriene, se avsnittet om
installasjon av batteri.

Dette er et KLASSE II-apparat med dobbel
isolering, og leveres uten beskyttende jording.
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FCC INFORMASJON
Advarsel:
• Dette utstyret bør installeres og brukes
med en minimumsavstand på 20 cm mellom
radiatoren og deg selv
• Endringer eller modifikasjoner på denne
enheten, som ikke er uttrykkelig godkjent
av parten som er ansvarlig for samsvar,
kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å
betjene utstyret.
MERK: Dette utstyret er testet og funnet
i samsvar med grensene for en digital
enhet klasse B i henhold til Del 15 av FCCreglementet. Disse grensene er designet
for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig
forstyrrelse i en husholdningsinstallasjon. Dette
utstyret genererer, bruker og kan utstråle
radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke
installeres og brukes i overensstemmelse med
instruksjonene, føre til skadelig forstyrrelse
i radiokommunikasjon. Det er likevel ingen
garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en
spesifikk installasjon. Hvis dette utstyret faktisk
fører til skadelig forstyrrelse i radio- eller TVmottak, som fastslås ved å slå utstyret av og på
igjen, ber vi brukeren om å forsøke å rette opp
forstyrrelsen med ett eller flere av følgende
tiltak:
• Snu eller flytt mottakerantennen.
• Øk avstanden mellom utstyr og
mottaker.
• Koble utstyret til en kontakt på en
annen krets enn den mottakeren er
tilkoblet.
• Ta kontakt med selger eller en erfaren
radio-/TV-tekniker for hjelp.

Denne enheten inneholder en eller flere
lisensfritatt(e) sender(e)/mottaker(e) som er i
samsvar med Canadas Innovation, Science and
Economic Development lisensfritak RSS(s).
Driften er underlagt følgende to krav:
1. Enheten skal ikke føre til forstyrrelse.
2. Enheten skal godta enhver forstyrrelse,
inkludert forstyrrelse som kan føre til
uønsket drift av enheten.

Norsk

FCC- og IC- advarsel for
brukere (kun USA og Canada)

Samsvar
Dette produktet samsvarer med EUs krav til
radioforstyrrelse.
Herved erklærer MMD Hong Kong Holding
Limited at dette produktet er i samsvar med
de grunnleggende kravene og andre relevante
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.
Du kan finne samsvarserklæringen på
www.p4c.philips.com.
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2 Lydplanken din
Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen
til Philips! For å få fullt utbytte av støtten som
Philips tilbyr, registrerer du lydplanken på
www.philips.com/welcome.

Sensor for fjernkontroll
Displaypanel

Trådløs subwoofer
Denne delen inneholder en oversikt over den
trådløse subwooferen:

Hovedenhet
Denne delen inneholder en oversikt over
hovedenheten.

AC~ kontakt
Koble til strømforsyning.
PAIR-knapp
Trykk for å gå i paringsmodus for
subwooferen.
Indikator for subwooferen
• Indikatoren lyser når strømmen slås på.
• Under trådløs paring mellom
subwooferen og hovedenheten blinker
indikatoren raskt i oransje.
• Når paringen er vellykket lyser
indikatoren oransje.
• Hvis paringen mislykkes blinker
indikatoren sakte i oransje.

(Standby-på)
Slå lydplanken på eller sett den i Standby.
(Kilde)
Velg inngangskilde for lydplanken.
- (Volum)
Senk volumet.
+ (Volum)
Øk volumet.
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Fjernkontroll
Denne delen inneholder en oversikt over
fjernkontrollen.
(Standby-på)
Slå lydplanken på eller sett den i Standby.
Kilde
Velg inngangskilde for lydplanken.

Norsk

Bass
Aktiver bassinnstilling.
Diskant
Aktiver diskantinnstilling.

Kontakter
Denne delen inneholder en oversikt over
tilgjengelige kontakter på lydplanken.

/
(Forrige/Neste)
Hopp til forrige eller neste spor i USB- /
BT-modus.
(Spill/pause)
Start, pause eller gjenoppta avspilling i USB/ BT-modus.
Trykk inn og hold for å aktivere
paringsfunksjonen i Bluetooth-modus eller
koble fra allerede paret Bluetooth-enhet.
+/- (Volum)
Øk eller senk volumet.
Demping
Demp eller gjenopprett volum.
Dimmer
Still inn lysstyrken på lydplankens
displaypanel.
(Dolby)
Slå Dolby PÅ/AV.

AC~
Koble til strømforsyning.
OPTISK
Koble til optisk lydutgang på TV eller digital
enhet.
•
•

USB
Lydinngang fra USB lagringsenhet.
Oppgrader programvaren for dette
produktet.

AUX
Lydinngang fra for eksempel en MP3-spiller
(3,5 mm jack).
HDMI UT (ARC)
Koble til HDMI-inngang på TV.
HDMI 1 / HDMI 2
Koble til HDMI-inngang på TV.
Åpning for veggbrakett

EQ
Velg effekt på equalizeren (EQ).
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Forberedelse av fjernkontroll
•
•

•

Medfølgende fjernkontroll lar enheten
drives på avstand.
Selv om fjernkontrollen brukes innen
effektiv avstand på 6 m (19,7 fot), kan de
være umulig å bruke fjernkontrollen hvis
det finnes hindringer mellom enheten og
fjernkontrollen.
Hvis fjernkontrollen brukes nær andre
produkter som genererer infrarøde stråler,
eller hvis andre fjernkontrollenheter som
bruker infrarøde stråler benyttes nær
enheten, kan denne fungere feil. Alternativt
kan de andre produktene fungere feil.

Første gangs bruk:
Enheten har et
forhåndsinstallert litium
CR2025-batteri. Fjern
beskyttelseslappen for
å aktivere batteriet i
fjernkontrollen.

Sett batteriet tilbake i fjernkontrollen.
•

Fjernkontrollen krever et CR2025, 3 V
litium-batteri.

1

Trykk platen på siden av batteribrettet mot
brettet.

2
3

Skyv batteribrettet ut av fjernkontrollen.

4
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Ta ut det gamle batteriet. Sett et nytt
CR2025-batteri inn i brettet med riktig
polaritet (+/-) som indikert.
Skyv batteribrettet tilbake på plass i
fjernkontrollen.

Forholdsregler angående batterier
•
•
•
•
•
•

•

Ta ut batteriet fra fjernkontrollen for å
forhindre lekkasje hvis fjernkontrollen ikke
skal brukes over tid (mer enn en måned).
Hvis batteriene lekker, tørk innsiden av
batterirommet rent og skift ut batteriene
med nye.
Bruk aldri andre batterier enn det som er
spesifisert.
Batteriene må aldri varmes opp eller
demonteres.
Kast aldri batteriene i ild eller i vann.
Batterier skal aldri transporteres eller
oppbevares sammen med andre
metallgjenstander. Dette kan føre til
at batteriene kortslutter, lekker eller
eksploderer.
Et batteri må aldri lades opp med mindre
det er bekreftet å være oppladbart.

Plassering
Plasser subwooferen minst 1 meter (3 fot) fra
lydplanken, og 10 cm fra veggen.
Plasser subwooferen som vist under for best
resultat.

10 cm / 4"

1m/
3 ft

Koble til HDMI (ARC)
kontakt

Denne delen hjelper deg til å koble lydplanken
til en TV.eller andre enheter og deretter
konfigurere den. Se hurtigstartveiledningen
for informasjon om de viktigste kontaktene på
lydplanken og annet tilbehør.

Enkelte 4K HDR TV-er krever at HDMIinngangen eller bildeinnstillingene er satt
til mottak av HDR-innhold. Se TV-ens
instruksjonsbok for ytterligere innstillingsdetaljer
for HDR-visning.

Merk
• S e typeplaten på bak- eller undersiden av
produktet for identifisering og tilførselsstrøm.
• Sørg for at alle enheter er koblet fra strømuttaket
før du kobler sammen eller endrer tilkoblinger.

Norsk

3 Tilkobling

Alternativ 1: ARC (Audio Return
Channel)
Lydplanken støtter HDMI med Audio Return
Channel (ARC). Hvis din TV støtter HDMI
ARC kan du høre TV-lyden via lydplanken ved å
bruke en enkel HDMI-kabel.

Dolby Atmos®

HDMI (ARC)

Dolby Atmos gir deg en fantastisk opplevelse du
aldri før har fått, med elevert lyd og all fylden,
klarheten og styrken i Dolby.
For bruk av Dolby Atmos®
Dolby Atmos® er kun tilgjengelig i HDMImodus. Se "HDMI-tilkobling" for flere detaljer
om tilkoblingen.

1
2

3

For å bruke Dolby Atmos® i HDMI 1 /
HDMI 2 / HDMI ARC-modus, må TV-en din
støtte Dolby Atmos®.
Sørg for at "No Encoding" er valgt for
bitream i digital lydutgang for tilkoblet
ekstern enhet (f.eks. Blu-ray DVD-spiller.
TV etc.)
Ved inngang i Dolby Atmos- / Dolby Digital/ PCM-format, vil lydplanken vise DOLBY
ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.
Merk

• E
 n fullstendig Dolby Atmos-opplevelse er kun
tilgjengelig når lydplanken er koblet til kilden med
en HDMI 2.0-kabel.
• Lydplanken vil likevel fungere når den er koblet
til via andre metoder (slik som en digital optisk
kabel) men disse kan ikke støtte alle Dolbyfunksjonene. På grunn av dette anbefaler vi å
koble til via HDMI for å sikre full Dolby-støtte.

HDMI (ARC)

1

2

Bruk en høyhastighets HDMI-kabel og koble
HDMI OUT (ARC) TO TV-kontakten på
lydplanken til HDMI ARC-kontakten på TVen.
• HDMI ARC-kontakten på TV-en kan
være merket med noe annet. Se TV-ens
brukerhåndbok for detaljer.
Slå på HDMI-CEC-funksjon på TV-en. Se
TV-ens brukerhåndbok for detaljer.
Merk

• T
 V-en må støtte HDMI-CEC- og ARC-funksjon.
HDMI-CEC og ARC må være slått på.
• Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan
variere avhengig av TV-en. Se TV-ens håndbok
for detaljer om ARC-funksjonen.
• Kun HDMI 1.4-kompatible kabler kan støtte
ARC-funksjonen.
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Alternativ 2: Standard HDMI
Koble lydplanken til TV-en gjennom en standard
HDMI-kontakt hvis TV-en ikke er HDMI ARCkompatibel.

HDMI (ARC)

Koble til AUX kontakt
•

Bruk en 3,5 mm til 3,5 mm lydkabel
(inkludert) for å koble TV-ens
hodetelefonkontakt til AUX-kontakten på
enheten.

HDMI 1 / HDMI 2
HDMI UT

AUX

HDMI INN

1
2

Bruk en HDMI-kabel (inkludert) til å koble
lydplankens HDMI OUT-kontakt til TV-ens
HDMI IN-kontakt.
Bruk en HDMI-kabel (inkludert) til å koble
lydplankens HDMI IN (1 eller 2)-kontakt
til den eksterne enheten (f.eks. Spillkonsoll,
DVD-spiller og Blu ray).

Hodetelefon

AUX

Koble til optisk kontakt

LYD UT

•
OPTISK

OPTISK UT

1

Bruk en optisk kabel og koble den OPTISKE
kontakten på lydplanken til OPTICAL
OUT-kontakt på TV eller annen enhet.
• Den digitale, optiske kontakten kan
være merket SPDIF eller SPDIF OUT.

Koble til strøm
•
•

•
•
*
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Bruk en RCA til 3,5 mm lydkabel
(ikke inkludert) for å koble TV-ens
lydutgangskontakt til AUX-kontakten på
enheten.

Sørg for at du har fullført alle
andre tilkoblinger før du kobler til
vekselstrømledningen.
Risiko for skade på produktet! Sikre
at strømforsyningens spenning svarer til
spenningen som er trykket på bak- eller
undersiden av enheten.
Koble hovedstrømledningen til AC~
kontakten på enheten og deretter til
strømkontakten.
Koble hovedstrømledningen til AC~
kontakten på subwooferen og deretter til
strømkontakten.
Antall strømledninger og kontakttyper kan
variere avhengig av område.

Automatisk paring

Koble lydplanken og subwooferen til
strømuttak og trykk deretter på enheten eller
fjernkontrollen for å slå enheten PÅ.
Subwooferen og lydplanken pares automatisk.
• Når subwooferen pares med lydplanken
blinker paringsindikatoren på subwooferen
raskt.
• Nå subwooferen er paret med lydplanken
lyser paringsindikatoren på subwooferen
jevnt.
• Ikke trykk på Pair bak på subwooferen,
bortsett fra for manuell paring.

Manuell paring

Hvis du ikke hører lyd fra den trådløse
subwooferen må du pare den manuelt.

1
2

3

4

Trekk ut kontakten fra strømuttaket for
begge enhetene, og koble dem til igjen etter
3 minutter.
Trykk på og hold PAIR-knappen bak på
subwooferen inne i noen sekunder.
Paringsindikatoren på subwooferen vil
blinke raskt.
Trykke deretter på på enheten eller
fjernkontrollen for å slå enheten PÅ.
Paringsindikatoren på subwooferen
lyse jevnt ved vellykket paring.
Gjenta trinn 1 – 3 hvis paringsindikatoren
fortsatt blinker.
Tips

• S ubwooferen bør stå mindre enn 6 m fra
lydplanken, i et åpent rom (jo nærmere, desto
bedre).
• Fjern eventuelle gjenstander mellom subwooferen
og lydplanken.
• Hvis den trådløse tilkoblingen mislykkes igjen bør
du se om det er en konflikt eller sterk forstyrrelse
(f.eks. forstyrrelse fra en elektronisk enhet) på
stedet. Fjern disse konfliktene eller den sterke
forstyrrelsen, og gjenta prosedyren.
• Hvis hovedenheten er PÅ og ikke paret med
subwooferen, vil ordene "CHECK SUBWOOFER"
vises på displayet, og paringsindikatoren på
subwooferen vil blinke sakte.
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Norsk

Pare med subwoofer

4	Bruke
lydplanken

Velg modus
1

Denne delen hjelper deg å bruke lydplanken til å
spille av lyd fra tilkoblede enheter.
Før du starter
• Utfør de nødvendige tilkoblingene som
beskrevet i hurtigstartveiledningen og
brukerhåndboken.
• Bytt til korresponderende kilde på
lydplanken for andre enheter.

Justere volum
1

Slå PÅ og AV
•

•
•
•

Første gang du kobler hovedenheten til
strømuttaket, vil enheten være i STANDBYmodus. Indikatoren for STANDBY lyser
rødt.
Trykk på knappen på fjernkontrollen for
å slå hovedenheten PÅ eller AV.
Trekk kontakten ut av strømuttaket hvis du
vil slå enheten helt av.
Hvis en TV eller en ekstern enhet (kun for
AUX-kontakt) er tilkoblet, slår enheten seg
automatisk på når TV-en eller den eksterne
enheten slås på.

Trykk gjentatte ganger på knappen
på
enheten, eller trykk på Kilde-knappen på
fjernkontrollen for å velge Aux-, Optisk-,
HDMI ARC-, HDMI 1-, HDMI 2-, BT- eller
USB-modus.
Valgt modus vises på displayet.

Trykk på Vol+/Vol- (Volum) for å øke eller
senke volumnivået.
• Trykk på Mute for å slå av lyden.
• Trykk på Mute eller trykk på Vol+/Vol(Volum) for å slå på lyden igjen.

Velg effekt på equalizeren
(EQ)
Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer
videoen eller musikken din.

1

Trykk på EQ-knappen på fjernkontrollen
for å velge ønsket forhåndsinnstilte effekter:
Movie/Music/News:
• Movie - for å se film
• Music - for å lytte til musikk.
• News - for å lytte til nyheter

Auto standby

Juster bass-/diskantnivå

Enheten går automatisk i Standby-modus etter
ca. 15 minutter hvis TV-en eller den eksterne
enheten er koblet fra eller slått av.
• Trekk kontakten ut av strømuttaket for å slå
enheten helt av.
• Slå enheten helt av for å spare strøm når
den ikke er i bruk.

Juster bassnivå
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1
2

Trykk på Bass-knappen på fjernkontrollen
for å aktivere innstillingen for bassnivå.
Displayet vil vise BASS.
Trykk gjentatte ganger på knappen for
Vol+/Vol- for å justere bassnivået.
bass + 5 / bass - 5

1

2

Trykk på Diskant-knappen på
fjernkontrollen for å aktivere innstillingen
for diskantnivå.
Displayet vil vise TREB.
Trykk gjentatte ganger på knappen for
Vol+/Vol- for å justere diskantnivået.
diskant + 5 / diskant - 5

Juster senterlyd

1

2
3

Trykk på og hold inne Diskant-knappen på
fjernkontrollen for å aktivere innstillingen
for senterlydnivå.
Displayet vil vise CEN.
Trykk gjentatte ganger på knappen for
Vol+/Vol- for å justere nivået for senterlyd.
Enheten går ut av innstilling for Bass/Senter/
Diskant etter omtrent 5 sekunder.
Displayet viser gjeldende valgt modus.
Du kan nå trykke på knappen for Vol+/
Vol- for å justere volum.

Bruk av Bluetooth
Ved å koble lydplanken til Bluetooth-enheten
(for eksempel en iPad, iPhone, iPod touch,
Android-telefon eller bærbar datamaskin) med
Bluetooth, kan du lytte til lydfilene som er lagret
på enheten gjennom lydplankens høyttalere.
Dette trenger du
• En Bluetooth-enhet som støtter Bluetoothprofilen A2DP, AVRCP og som har
Bluetooth versjon 4.2 + EDR.
• Maksimalt driftsområde mellom lydplanken
og en Bluetooth-enhet er omtrent 10 meter
(30 fot)

1

Trykk gjentatte ganger på knappen
på
enheten, eller trykk på knappen Source
på fjernkontrollen for å sette lydplanken i
Bluetooth-modus.
	NO BT vises på displayet.

2

Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten og
søk etter og velg PHILIPS TAPB603 for å
begynne tilkoblingen (se brukerhåndboken
for Bluetooth-enheten for hvordan du
aktiverer Bluetooth).

3

Vent til du hører en talemelding fra
lydplanken.
	Hvis tilkoblingen var vellykket, vises BT
på displayet.

4

Velg og spill av lydfiler eller musikk på
Bluetooth-enheten.
• Hvis at anrop kommer inn under
avspilling, pauses musikken. Avspillingen
gjenopptas når samtalen avsluttes.
• Hvis Bluetooth-enheten støtter
AVRCP-profilen, kan du trykke på
/
på fjernkontrollen for å hoppe til
et spor, eller på
/Pair for å pause/
gjenoppta avspillingen.

5

Velg en annen kilde for å gå ut av Bluetooth.
• Når du skifter tilbake til Bluetoothmodus, forblir Bluetooth-tilkoblingen
aktiv.

Modus for Dolby-lyd
Opplev en altoppslukende lydopplevelse med
modus for Dolby-lyd.

1

Trykk på knappen
på fjernkontrollen for
å slå Dolby-modus på eller av.
• På: Skap en Dolby-lytteopplevelse.
• Av: tokanals stereolyd. Ideelt for å lytte
til musikk.
Uten HDMl1, HDMl2, ARC trykker du på
denne knappen
og displayet på enheten
ruller til det viser "NOT SUPPORTED IN THIS
SOURCE" ("ikke støttet i denne kilden").

Stille inn lysstyrke
Du kan trykke gjentatte ganger på Dimmerknappen for å velge en annen lysstyrke på
produktets display.
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Juster diskantnivå

Merk
• M
 usikkstrømmingen kan avbrytes av hindringer
mellom enheten og lydplanken, slik som en
vegg, metalldeksler som dekker enheten, eller
andre enheter i nærheten som drives på samme
frekvens.
• Hvis du ønsker å koble lydplanken til en annen
Bluetooth-enhet, trykk på og hold inne
/PAIR
på fjernkontrollen for å koble fra nåværende
tilkoblet Bluetooth-enhet.

Bruk med AUX / OPTISK /
HDMI ARC
Forsikre deg om at enheten er koblet til TV-en
eller audioenheten.

1

Trykk gjentatte ganger på knappen
på
enheten, eller trykk på knappen Source på
fjernkontrollen for å velge AUX-, OPTISK,
HDMI ARC-, HDMI 1- eller HDMI 2modus.

2

Bruk audioenheten direkte for
avspillingsfunksjoner.

3

Trykk på knappene VOL +/- for å justere
lyden til ønsket nivå.
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Tips
• H
 vis det ikke kommer lyd fra enheten i OPTISK-/
HDMI-/ARC-modus, og indikatoren for status
blinker, kna det være nødvendig å aktivere PCM
eller Dolby Digital Signal utgang på kildeenheten
(f.eks. TV, DVD- eller Blu-ray-spiller).
• Det er mulig enheten ikke kan dekode alle digitale
lydformat fra inngangskilden. I så fall vil enheten
dempes. Dette er IKKE en defekt. Forsikre deg
om at lydinnstillingene på inngangskilden (f.eks.
TV, spillkonsoll, DVD-spiller, osv.) er satt til
PCM eller Dolby Digital (Se brukerhåndboken
for enheten som brukes som inngangskilde for
detaljer om lydinnstillinger) med HDMI 1 / HDMI
2 / HDMI ARC/ optisk inngang.
• I HDMI-modus med DOLBY ATMOS lydformat,
viser lydplankens display DOLBY ATMOS.
• Med DOLBY DIGITAL lydformat, viser
lydplankens display DOLBY AUDIO.
• Med PCM lydformat, viser lydplankens display
PCM AUDIO.
• Med lydformat som ikke er PCM eller DOLBY
DIGITAL, hvis det ikke kommer lyd fra enheten
og displayet viser NO SUPPORT.

Nyt lyd fra en USB lagringsenhet, som for
eksempel en MP3-spiller og USB-minnepenn
osv.

1
2
3

Sett inn USB-enheten.
Trykk gjentatte ganger på knappen
på
enheten eller trykk på knappen Source på
fjernkontrollen for å velge USB-modus.
Under avspilling:

Knapp
/

Handling
Start, pause eller gjenoppta avspilling.
Hopp til neste eller forrige spor.

Tips

5 Veggmontering

Norsk

Bruk av USB

Merk
• F eil veggmontering kan føre til uhell, personskade
eller annen skade. Ta kontakt med Kundeservice i
landet ditt hvis du har spørsmål.
• Forsikre deg om at veggen tåler vekten av
lydplanken før veggmontering.
• Du trenger ikke fjerne gummiføttene under
lydplanken før veggmontering. Disse kan ikke
settes på igjen.

Skruelengde/-diameter
Forsikre deg om at du bruker skruer med riktig
lengde og diameter avhengig av typen vegg du
monterer lydplanken på.
3,5 – 4 mm

• E
 nheten kan støtte USB-enheter med opp til
32 GB minne.
• Denne enheten kan spille av MP3/WAV/WMA.
• Støtt en USB-port: 5 V
500 mA

4 mm

> 25 mm

Se illustrasjonen i hurtigstartveiledningen for
veggmontering av lydplanken.
1)	Bor to hull i veggen.
2)	Fest dyblene og skruene i hullene.
3)	Heng lydplanken på festeskruene.
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Produktspesifikasjoner
Merk
• S pesifikasjoner og utseende kan endres uten
varsel.

Bluetooth/Trådløs
•
•
•
•
•

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
Bluetooth-versjon: 4.2 + EDR
Frekvensbånd/utgangseffekt:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
5,8 G trådløst frekvensområde:
5730 MHz – 5845 MHz
5,8 G trådløs maksimaleffekt: 6 dBm

Hovedenhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Strømforsyning: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Maksimal utgangseffekt fra høyttaler:
25 W x 4 + 50 W x 2
Strømforbruk: 25 W
Strømforbruk ved standby: < 0,5 W
USB: 5 V 500 mA
Frekvensrespons: 120 Hz – 20 KHz
Lydinngangsfølsomhet (AUX): 500 mV
Høyttalerimpedans: 8 Ω x 2 + 4 Ω
Dimensjoner (B x H x D):
950 x 75 x 134 mm
Vekt: 3,2 kg
Driftstemperatur: 0° C - 45° C

Subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strømforsyning: 100 – 240 V ~, 50 – 60 Hz
Utgangseffekt: 120 W
Strømforbruk: 20 W
Strømforbruk ved standby: < 0,5 W
Frekvensrespons: 40 Hz – 120 Hz
Impedans: 3 Ω
Dimensjoner (B x H x D):
150 x 412 x 310 mm
Vekt: 5,7 kg
Driftstemperatur: 0° C - 45° C

Fjernstyring
•
•

Avstand/Vinkel: 6 m / 30°
Batteritype: CR2025

Støttet
•

HDMI ARC:
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch

•

HDMI IN1/IN2:
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True
HD, Dolby Atmos, LPCM 2ch

•

OPTISK:
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch

•

BLUETOOTH:
SBC

•

USB:
MP3, WAV, WMA

Advarsel
• S pesifikasjoner og utseende kan endres uten
varsel.

Forsøk aldri å reparere systemet selv, da dette
kan ugyldiggjøre garantien.
Hvis du har problemer med bruk av dette
produktet må du sjekke følgende punkt før du
ber om service.
Hvis du fremdeles har et problem, kan du få
støtte på www.philips.com/welcome.

Fjernkontrollen virker ikke
•
•
•
•
•

Jeg finner ikke Bluetooth-navnet på
denne enheten på Bluetooth-enheten.
•
•

Ingen strøm
•
•
•

Forsikre deg om at vekselstrømledningen er
ordentlig tilkoblet.
Forsikre deg om at det er strøm i kontakten.
Trykk på standby-knappen på lydplanken
eller fjernkontrollen for å slå på lydplanken.

•
•
•

•

•

Øk volumet. Trykk på Volum opp på
fjernkontrollen eller lydplanken.
Trykk på MUTE på fjernkontrollen for
å forsikre deg om at lydplanken ikke er
dempet.
Trykk på kilde-knappene for å velge en
annen inngangskilde.
Hvis det ikke kommer lyd når du bruker en
av de digitale inngangene:
-	Prøv å sette TV-ens utgang til PCM eller
-	Koble direkte til Blu-ray / annen kilde, da
enkelte TV-er ikke går gjennom digital
lyd.
TV-en kan være innstilt til variabel lydutgang.
Forsikre deg om at innstillingen for lydutgang
er satt til FIXED eller STANDARD, ikke
VARIABLE. Se TV-ens brukerhåndbok for
mer detaljert informasjon.
Ved bruk av Bluetooth må du forsikre deg
om at volumet på kildeenheten er skrudd
opp og at enheten ikke er dempet.

Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er
aktivert på Bluetooth-enheten.
Par enheten med Blutooth-enheten på nytt.

Dette er en 15 minutters strøm avfunksjon, en av ERPIIs standardkrav
for strømsparing
•

Ingen lyd
•

Velg riktig kilde før du trykker på
kontrollknapper for avspilling.
Reduser avstanden mellom fjernkontrollen
og enheten.
Sett batteriet inn med polariteten (+/-) som
indikert.
Skift ut batteriet.
Pek fjernkontrollen rett mot sensoren foran
på enheten.

Når enhetens eksterne inngangsignal er for
lavt, vil enheten automatisk slås av etter
15 minutter Skru opp volumnivået på den
eksterne enheten.

Subwooferen er inaktiv eller
subwooferens indikator lyser ikke.
•

Trekk ut kontakten fra strømuttaket og
sett den inn igjen etter 3 minutter for å
tilbakestille subwooferen.
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7 Feilsøking

Ordet og logoen for Bluetooth® er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.
Uttrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface OG HDMI-logoen, er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.
Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
Spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips
NV og brukes under lisens. Dette produktet produseres av og selges under
ansvaret til MMD Hong Kong Holding Limited eller et tilknyttet selskap, og MMD
Hong Kong Holding Limited er garantien i forhold til dette produktet.

