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1 Vigtigt 

Sikkerhed

Advarsel

•	 	Fjern	aldrig	højttalerens	kabinet.
•	 	Placer	aldrig	denne	højttaler	oven	på	andet	

elektrisk	udstyr.
•	 	Hold	denne	højttaler	væk	fra	direkte	sollys,	

flammer	eller	varme.

•		 Brug	kun	ekstraudstyr	eller	tilbehør,	der	er	
specificeret	af	producenten.

•	 Anbring	ikke	farekilder	på	højttaleren	(f.eks.	
tændte	stearinlys).

•	 Hvis	din	højttaler	bliver	våd,	skal	den	
aftørres med en blød tør klud og stå til 
tørre helt på et sted med god udluftning 
inden	anvendelse	igen.

Bemærk

•	 	Typeskiltet	sidder	på	venstre	side	af	højttaleren.

Meddelelse

Enhver	ændring	eller	modifikation,	der	ikke	
er udtrykkeligt godkendt af MMD Hong Kong 
Holding	Limited,	kan	ugyldiggøre	brugerens	ret	til	
at	betjene	udstyret.

Overensstemmelse

Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding 
Limited,	at	dette	udstyr	er	i	overensstemmelse	
med de grundlæggende krav og øvrige relevante 
bestemmelser	i	direktiv	2014/30/EU.	
Du	kan	finde	overensstemmelseserklæringen	på	 
www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt 

Dit produkt er designet og fremstillet af 
materialer	og	komponenter	i	høj	kvalitet,	der	kan	
genbruges	og	genanvendes.

Dette	symbol	på	et	produkt	betyder,	at	
produktet er dækket af det europæiske direktiv 
2012/19/EU.

2013/56/EU der ikke kan bortskaffes som 
almindeligt	husholdningsaffald. Vi anbefaler 
på	det	kraftigste,	at	du	tager	dit	produkt	til	
et	officielt	opsamlingssted	eller	et	Philips	
servicecenter,	så	en	professionel	kan	fjerne	
det	genopladelige	batteri.	Undersøg	dit	lokale	
sorteringssystem for elektriske og elektroniske 
produkter	og	genopladelige	batterier.	Følg	de	
lokale	regler,	og	bortskaf	aldrig	produktet	og	
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genopladelige batterier sammen med normalt 
husholdningsaffald.	Korrekt	bortskaffelse	af	gamle	
produkter	og	genopladelige	batterier	hjælper	
med at forebygge negative konsekvenser for 
miljøet	og	den	menneskelige	sundhed.

Forsigtig

Miljøoplysninger
Al	unødvendig	emballage	er	udeladt.	Vi	har	
forsøgt at forenkle emballagen ved at dele 
den	op	i	tre	materialer:	Pap	(kasse),	polystyren	
og beskyttende skumfolie af hensyn til nem 
bortskaffelse	af	indpakningen.
Dit	system	består	af	materialer,	der	kan	
genbruges,	hvis	det	afmonteres	af	et	specialfirma. 
Overhold de lokale regler angående bortskaffelse 
af	skumfolie	og	polyethylen	(poser,	materialer,	
opbrugte	batterier	og	gammelt	udstyr.
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2  Din trådløse 
højttaler

Tillykke	med	dit	køb,	og	velkommen	til	Philips! 
For	at	kunne	bruge	den	hjælp	Philips	tilbyder,	bør	
du registrere dit produkt på  
www.philips.com/welcome.

Introduktion 

Med	denne	højttaler	kan	du	nyde	lyden	fra	
Bluetooth-aktiverede enheder eller afspille fra 
netværkslydkilder.

Hvad er der i æsken

Kontroller	og	identificer	indholdet	af	pakken:

•	 Højttaler
•	 Adapter
•	 Trykte	materialer

www.philips.com/welcome
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 Trådløs opladning/
•	 Trådløs	opladning

 Sluk lyd/
•	 Mikrofon	til	eller	fra

 Tryk for at tale/
•	 Tryk	for	at	tale	(Kort	tryk)	Til/Fra	

netværksstandby	(Langt	tryk	3sek.)

 Afspil/pause/
•	 Afspil/pause/forlad	standbytilstand/stop	

timer/alarm	(Kort	tryk)
•	 Åbn	Bluetooth	efter	gennemført	

godkendelse	(Langt	tryk	3sek.)
•	 Aktiver	standbytilstand	(Langt	tryk	

10sek.)

 Tilstand/
•	 Justering	af	urets	lysstyrke	(Kort	tryk)
•	 Justering	af	baggrundslysstyrke	

(Dobbelttryk)
•	 Skift	format	for	tidsvisning	(Langt	tryk	

3sek.)

 Lyd-/
•	 1	trin	ned	(Kort	tryk)
•	 fortsætter	trin	ned	(Langt	tryk	3sek.	

eller mere)

 Lyd+/
•	 1	trin	ned	(Kort	tryk)
•	 fortsætter	trin	op	(Langt	tryk	3sek.	eller	

mere)

 USB-opladningsstik
•	 Oplad	dine	mobile	enheder
•	 Maks.	udgang	5	V	1	A	strøm	

 Strømadapter
•	 DC	INDGANG	15	V	2,5	A

 Ur / Skærmpanel
•	 Aktuelt	klokkeslæt
•	 Opsæt	og	vis	automatisk	efter	

etablering af netværksforbindelse

 [  ]+[  ] Gendannelse af 
fabriksindstillinger
•	 (Langt	tryk	12sek.)

Oversigt over 
hovedenheden 

USB DC IN



DA 5

3 Kom i gang 

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den 
angivne	rækkefølge.

Forbind til strøm

Forsigtig

•	 	Risiko	for	produktskade!	Sørg	for,	at	
strømforsyningens	svarer	til	spændingen,	der	er	
trykt	på	bagsiden	eller	undersiden	af	clockradioen.

•	 	Risiko	for	elektrisk	stød! Når	du	trækker	stikket	
ud,	skal	du	altid	trække	stikket	fra	stikkontakten.	
Du	må	aldrig	trække	i	selve	ledningen.

Forbind	strømadapteren	til	stikkontakten.
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"Google Home" APP

1  Placer enheden så tæt på en trådløs LAN-
router som muligt.

•	 Opret en trådløs forbindelse fra din 
smartphone/iPhone til den trådløse 
LAN-router.	

•	 Noter	SSID	og	adgangskoden	
(krypteringsnøglen)	på	den	tilsluttede	
trådløse	LAN-router.	nogle	af	de	
trådløse	LAN-routere	har	flere	SSID'er.	
Se	nærmere	i	betjeningsvejledningen,	
der	fulgte	med	den	trådløse	LAN-
router.

•	 På	iPhone,	akitvér	BLUETOOTH-
funktionen. “Google Home” anvender 
BLUETOOTH-funktionen til at 
identificere	enheden.

2  Opsætning af Wi-Fi® med app.
•	 Tænd	enheden.
•	 Tryk	for	at	starte	“Google	Home.”
•	 Følg anvisningerne i appen for at 

opsætte	din	enhed	til	Wi-Fi.	Opsæt	
enheden til den samme Wi-Fi-
forbindelse	som	til	smartphone/Iphone.

"Google Home" APP

https://www.google.com/cast/setup/

Google Home

Sådan bruges den

Tal	til	din	Google	Assistant. Du kan starte 
samtalen nemt ved at sige “Ok Google” eller kort 
tryk på .

Ok	Google,	 
Spil noget musik

Gerne,	her	et	lidt	
musik fra Google Play 
Music
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4  Du kan også 
anvende 
den som en 
BLUETOOTH-
højttaler

Med	denne	højttaler	kan	du	lytte	til	Bluetooth-
aktiverede	enheder	og	spille	musik	via	Bluetooth.

Forbind en Bluetooth-
enhed

Bemærk

•	 	Sørg	for,	at	Bluetooth-funktionen	er	aktiveret	på	
din enhed og din enhed er synlig for alle andre 
Bluetooth-enheder.

•	 	Enhver	forhindring	mellem	denne	højttaler	og	en	
Bluetooth-enhed	kan	reducere	funktionsområdet.

•	 	Holdes	væk	fra	andre	elektroniske	enheder	der	
kan	forårsage	interferens.

•	 	Funktionsområdet	mellem	denne	højttaler	og	en	
Bluetooth-enhed	er	ca.	3	meter.

•	 Efter	Wi-Fi	er	blevet	sat	op,	kan	brugere	
åbne	BT-parring	med	stemmen,	"OK,	google	
åbn	bluetooth"/"Ok,	google	bluetooth	
parring".	højttaleren	vil	være	i	afventende	
status for parring med andre Bluetooth-
enheder.	Fra	din	smartphone	eller	anden	
enheds	BLUETOOTH-indstilling,	find	og	
vælg navnet på den enhed du har opsat til 
Wi-Fi.

•	 Hvis	parringsproceduren	er	vellykket,	vil	
ventestatus	frigives.	Højttaler	skifter	til	BT-
forbindelsesstatus.

•	 For	betjening	af	BT-parring,	hvis	ikke	
objektenheden	er	fundet	inden	for	 
3	minutter	slukker	højttaleren.	Men	det	kan	
ændres	via	Google-styringen.

•	 Når	Bluetooth	er	tilsluttet	eller	frakoblet	
lyder	der	en	tone.
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Afspil fra en tilsluttet 
Bluetooth-enhed

Efter	en	vellykket	tilslutning	til	Bluetooth,	afspil	
lyd	på	den	tilsluttede	enhed.
•	 Lyd-streams	fra	din	Bluetooth-enhed	til	

højttaleren.	
•	 Sæt	på	pause	eller	genoptag	afspilningen,	

tryk på .

Tip

•	 	Du	kan	også	anvende	din	Bluetooth-enhed	til	at	
styre	afspilning.

Afbryd en enhed

•		 Deaktivér	Bluetooth	på	din	enhed;
•		 Flyt	enheden	inden	for	

kommunikationsområdet.

Genopret forbindelse til 
enhed

•		 Når	du	tænder	for	højttaleren,
•		 Hvis	forbindelse	ikke	opnås,	vælg	navnet	på	

din Bluetooth-enhed i din Bluetooth-menu 
for	at	genaktivere	forbindelsen.

Indstil uret

Opsæt og vis automatisk efter etablering af 
netværksforbindelse.

1 Clock

AM/PM2

•		 Langt	tryk	  3 sekunder for at indstille 
12/24-tidsformat.

Indstil alarm

Du	kan	indstille	alarm/timer	via	Google	Assistant.	
•		 Indtastningsoversigt:	  Kort tryk Tryk 

vilkårlig	tast	under	alarm,	derpå	Stop	alarm.
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Trådløs opladning 

•	 Varm	hvid	farve:	normal/opladning	fuldført.
•	 Orange	farve:	oplader.
•	 Blinker	orange:	opladningsfejl.

Standby-tilstand

•	 Netværksstandby

Modul Beskrivelse

GVA 
belysning 

Baggrundsbelysning ur

FRA
FRA (Ingen trådløs 

opladning)
Tændt

Efter 
brugergodkendelse

FRA
FRA (Ingen trådløs 

opladning)
 --|--
(blink)

Nulstillingstilstand

- Til (trådløs opladning)   -  Behold

•	 Aktiveringsbetingelser
1.	 Google-godkendelse	gennemført.
2.		 Ingen	betjening	(inklusive	taster	og	brug	

af hotword) i 15 minutter og automatisk 
skift	til	netværks	standbytilstand.

•	 Afslutningsbetingelse
1.		 Enhver	brugerbetjening	(inklusive	

stemmevækning,	tast-betjening	eller	APP-
styring).

2.		 Højttalerens	effekt	styres	inden	for	2	W.

•	 Tilstand for midlertidig stop
 Forudsætning: Strøm tændt
•	 Betjening:

1.		 Stop	midlertidigt	i:	Hold	tryk	 	i	10sek.	
eller mere

2.	 Genoptag:	tryk	
•	 Beskrivelse:

1.	 Stop	af	USB-stik	til	opladning;		 
Trådløs	opladning	virker	fortsat,	men	
baggrundsbelysning	er	slukket;

2.	 Højttalerens	effekt	styres	inden	for	0,5	W.
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5  Øvrige 
funktioner

Justér lydstyrke

Under	afspilning	af	musik,tryk	-/+ for at øge eller 
sænke	lydstyrken.

Tip

•	 	Tryk	på	knapperne	-/+ og hold dem nede for at 
forøge	eller	reducere	lydstyrken	kontinuerligt.

•	 	Når	lydstyrken	når	det	maksimale,	bipper	
højttaleren	to	gange.

 

6 Justér 
lydbilledet

Bemærk

•	 	Produktoplysninger	kan	ændres	uden	varsel.

Nominel	udgangseffekt	
(forstærker)

2 x 8 W

Akustisk 
frekvensområde

60-20000 Hz

Højttaler-driver 2	x	1,5”	fuldskala-
enhed,	8	Ω

Basforbedring   1 x passiv køler

Bluetooth-version V4.2

Profiler	understøttet	af	
Bluetooth

AVRCP V1.5, A2DP1.2

Bluetooth frekvensbånd 
/ Output-strøm

2.402GHz~2.480GHz	
ISM Bånd / 
BDR:	7	±	2	dBm	 
EDR:	4	±	2	dBm

USB-udgang til 
opladning

5	V,	1	A

Strøm 100-240	V~	50-60	Hz 
(AC	indgang)

DC	udgang	 15 V 	2,5	A

Understøtter trådløs  
opladning  
WIFI standby 

Maks.	effekt	ca.
10 W
< 2 W

strømforbrug
Standby  <	0,5	W

Strømforbrug (Urvisning	slukket)

Mål 
-  Hovedenhed 
(B	x	H	x	D)		

223 x 87 x 94 mm

Vægt
- Hovedenhed 1,01	kg
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GENERAL BESKRIVELSE af EUT:
•	 Maks.e.i.r.p.:	 	IEEE	802.11a:	17,97	dBm 

IEEE	802.11n	(HT20):	16,94	dBm 
IEEE	802.11n	(HT40):	15,86	dBm 
IEEE	802.11ac	(VHT20):	17,93	dBm 
IEEE	802.11ac	(VHT40):	16,96	dBm	 
IEEE	802.11ac	(VHT80):	16,92	dBm

•	 BT	(2402-2480	MHz):	8,07	dBm 
BT	LE	(2402-2480	MHz):	9,00	dBm 
WIFI	2,4	GHz	(2412-2472	MHz):	19,94	dBm 
WIFI	5	GHz	(5150-5250	MHz):	17,93	dBm 
WIFI	5	GHz	(5250-5350	MHz):	17,97	dBm 
WIFI	5	GHz	(5470-5725	MHz):	17,92	dBm 
WIFI	5	GHz	(5725-5850	MHz):	13,84	dBm

•	 Anvendelse	af	5150-5350	MHz	er	begrænset	til	
kun	indendørs	i	alle	EU-lande.

7  Fejlfinding 

Advarsel

•	 Fjern	aldrig	enhedens	kabinet.

Forsøg	aldrig	selv	at	reparere	systemet,	da	dette	
vil	påvirke	garantiens	gyldighed.	
Hvis du oplever problemer under brugen af 
denne	enhed,	bør	du	kontrollere	følgende	
punkter,	inden	du	bestiller	reparation.	Hvis	
der	fortsat	er	problemer,	skal	du	gå	til	Philips	
hjemmeside	(www.philips.com/support). Når	du	
kontakter	Philips,	skal	du	sørge	for,	at	enheden	
er	i	nærheden,	og	at	modelnummeret	og	
serienummeret	er	tilgængelige.

Generelt
Ingen strømforsyning 
•	 Genoplad	højttaleren.

Ingen lyd
•	 Justér	lydstyrken	på	produktet.	
•	 Justér	lydstyrken	på	den	tilsluttede	enhed.	
•	 Sørg	for,	at	din	Bluetooth	enhed	er	inden	for	

det	optimale	driftsområde.

Intet	svar	fra	højttaleren	når	der	trykkes	på	en	
knap.	
•	 Sluk	for	strømmen	og	tænd	igen.	
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