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1 Viktig 

Sikkerhet

Advarsel

•	 	Ta	aldri	av	dekslet	på	denne	høyttaleren.
•	 	Plasser	aldri	høyttaleren	oppå	annet	elektrisk	

utstyr.
•	 	Hold	høyttaleren	unna	direkte	sollys,	åpen	flamme	

eller	varme.

•	 Benytt	kun	tilleggsutstyr	eller	tilbehør	som	
spesifisert	av	produsenten.

•	 Ikke	plasser	noen	kilde	til	fare	oppå	
høyttaleren	(f.eks.	tente	stearinlys).

•	 Hvis	høyttaleren	blir	våt,	tørk	av	med	en	
myk,	tørr	klut	og	la	den	tørke	helt	på	et	godt	
ventilert	sted	før	den	brukes	igjen.

Merk

•	 	Typeplaten	er	plassert	på	høyttalerens	venstre	
side.

Merknad

Enhver endring eller modifisering gjort på denne 
enheten uten uttalt godkjenning fra MMD Hong 
Kong Holding Limited kan annullere brukerens 
tillatelse	til	å	benytte	utstyret.

Samsvar

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer 
herved at dette produktet er i samsvar med 
de grunnleggende kravene og andre relevante 
bestemmelser	i	EU-direktiv	2014/30/EU.	
Du finner samsvarserklæringen på  
www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Avhending av gammelt produkt 

Produktet	er	utformet	og	produsert	av	
materialer	og	deler	av	høy	kvalitet,	som	kan	
resirkuleres	og	brukes	på	nytt.

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

2013/56/EU og kan ikke avhendes sammen med 
vanlig	husholdningsavfall. Vi anbefaler på det 
sterkeste at du tar produktet med til et offentlig 
oppsamlingspunkt	eller	et	Philips	servicesenter	
slik at en fagperson kan fjerne det oppladbare 
batteriet.	Gjør	deg	kjent	med	det	lokale,	
separate oppsamlingssystemet for elektriske og 
elektroniske	produkter	og	oppladbare	batterier.	
Følg	lokale	regler,	og	avhend	aldri	produktet	
og oppladbare batterier sammen med vanlig 
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husholdningsavfall.	Riktig	avhending	av	gamle	
produkter og oppladbare batterier hjelper til å 
forhindre negative konsekvenser for miljøet og 
menneskers	helse.

Forsiktig

Miljømessig informasjon
All	unødvendig	innpakking	er	utelatt.	Vi	har	
forsøkt å gjøre innpakkingen enkel å dele opp i 
tre	materialer:	papp	(eske),	polystyren	(pakkens	
beskyttende	skumlag)	og	polyetylen	(poser).
Systemet består av materialer som kan 
resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres 
av	spesialister. Vennligst følg lokalt regelverk for 
avhending	av	materialer,	utbrukte	batterier	og	
gammelt	utstyr.
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2  Den trådløse 
høyttaleren

Gratulerer	med	kjøpet,	og	velkommen	til	Philips! 
For	at	du	skal	få	fullt	utbytte	av	støtten	Philips	
tilbyr,	ber	vi	deg	registrere	produktet	på	 
www.philips.com/welcome.

Introduksjon 

Med denne høyttaleren kan du nyte lyd fra 
Bluetooth-aktiverte enheter eller spille av 
lydressurser	fra	nettverk.

Innhold i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

•	 Høyttaler
•	 Adapter
•	 Trykket	materiale
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 Trådløs lading/
•	 Trådløs	lading

 Demping/
•	 Mikrofon	av	eller	på

 Trykk for å snakke/
•	 Trykk	for	å	snakke	(raskt	trykk)	av/på,	

nettverk	i	standby	(trykk	og	hold	3	s)

 Spill/pause/
•	 Spill/pause/gå	ut	av	standby/stopp	

timer/alarm	(raskt	trykk)
•	 Åpne	Bluetooth	etter	vellykket	

bekreftelse	(trykk	og	hold	3	s)
•	 Gå	inn	i	standby	(trykk	og	hold	10	s)

 Modus/
•	 Juster	klokkens	lysstyrke	(raskt	trykk)
•	 Juster	lysstyrke	i	bunnen	(dobbelttrykk)
•	 Skift	tidsformat	(trykk	og	hold	3	s)

 Vol-/  
•	 1	trinn	ned	(raskt	trykk)
•	 kontinuerlige	trinn	ned	(trykk	og	hold	 

3	s	eller	3	s+)

 Vol+/
•	 1	trinn	opp	(raskt	trykk)
•	 kontinuerlige	trinn	opp	(trykk	og	hold	 

3	s	eller	3	s+)

 USB ladeport
•	 Lad	mobile	enheter
•	 Maks.	utgang	5 V 1 A strøm 

 Strømadapter jack
•	 DC	INN	15 V	2,5 A

 Klokke / Displaypanel
•	 Vis	aktuell	tid
•	 Konfigurer	og	vis	etter	

nettverkstilkobling

 [  ]+[  ] Tilbakestill fabrikkdata
•	 (Trykk	og	hold	12	s)

Oversikt over 
hovedenheten 

USB DC IN
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3 Komme i gang 

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i 
rekkefølge.

Koble til strøm

Forsiktig

•	 	Fare	for	skade	på	produktet!	Sørg	for	at	
strømspenningen stemmer over ens med 
spenningen trykket på bak- eller undersiden av 
klokkeradioen.	

•	 	Fare	for	elektrisk	støt! Når	du	trekker	ut	AC-
støpselet,	trekk	alltid	støpselet	ut	av	stikkontakten.	
Trekk	aldri	i	ledningen.

Koble	strømadapteren	til	vegguttaket.
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Appen “Google Hjem”

1  Plasser enheten så nært som mulig til en 
trådløs LAN-ruter.

•	 Etabler en trådløs kontakt fra 
smarttelefon/iPhone	til	den	trådløse	
LAN-ruteren.	

•	 Noter	SSID	og	passordet	
(krypteringsnøkkel)	til	den	tilkoblede	
trådløse	LAN-ruteren.	Enkelte	trådløse	
LAN-rutere	har	flere	SSIDer.	Se	den	
trådløse	LAN-ruterens	bruksanvisning	
for	detaljer.

•	 Aktiver	BLUETOOTH	på	iPhone. 
“Google Hjem” benytter BLUETOOTH 
for	å	identifisere	enheten.

2  Konfigurer Wi-Fi® med app.
•	 Slå	på	enheten.
•	 Trykk	for	å	starte	“Google	Hjem.”
•	 Følg instruksjonene i appen for å 

konfigurere	enheten	for	Wi-Fi.	Velg	
samme Wi-Fi-tilkobling for enheten som 
for	smarttelefon/iPhone.

Appen “Google Hjem”

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

Google Home

Hvordan den brukes

Snakk	med	Google-assistenten. Du kan begynne 
samtalen ved rett og slett si “Ok Google” eller 
trykke raskt på .

Ok	Google,	 
Spill musikk

Her er litt musikk på 
Google	Play	Musikk
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4  Kan også 
brukes som 
BLUETOOTH-
høyttaler

Med denne høyttaleren kan du lytte til lyd fra 
Bluetooth-aktiverte enheter og spille av musikk 
via	Bluetooth.

Koble til en Bluetooth-
enhet

Merk

•	 	Sørg	for	at	Bluetooth	er	aktivert	på	enheten,	
og at enheten er satt som synlig for alle andre 
Bluetooth-enheter.

•	 	Enhver	hindring	mellom	denne	høyttaleren	og	en	
Bluetooth-enhet	kan	minske	driftsrekkevidden.

•	 	Hold	borte	fra	enhver	annen	elektronisk	enhet	
som	kan	forårsake	forstyrrelse.

•	 	Driftsområdet	mellom	denne	høyttaleren	og	en	
Bluetooth-enhet	er	ca.	3	meter.

•	 Etter	vellykket	Wi-fi-konfigurasjon	kan	
brukeren åpne BT-paring med stemmen: 
“Ok	Google,	åpne	Bluetooth”	/	“Ok	Google,	
Bluetooth-paring.”	Høyttaleren	venter	på	
status for å pare med andre Bluetooth-
enheter.	Finn	og	velg	navnet	på	enheten	du	
konfigurerer	for	Wi-Fi,	på	BLUETOOTH-
innstillingene på smarttelefonen eller annen 
enhet.

•	 Ved	vellykket	paring	avsluttes	ventestatus	
for	paring.	Høyttaler	endrer	til	BT-tilkoblet	
status.

•	 For	bruk	av	BT-paring,	hvis	gjeldende	maskin	
ikke	oppdages	på	3	minutter,	vil	høyttaleren	
gå	ut	av	paringsmodus.	Dette	kan	endres	
med	Google-kontroll.

•	 Når	Bluetooth	kobles	til	eller	fra,	vil	et	
lydsignal	høres.
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Spill fra en tilkoblet 
Bluetooth-enhet

Spill av lyd på tilkoblet enhet etter vellykket 
Bluetooth-tilkobling.
•	 Lyd	strømmes	fra	Bluetooth-enheten	til	

høyttaleren.	
•	 For	å	pause	eller	gjenoppta	avspilling,	trykk	

på .

Tips

•	 	Du	kan	også	bruke	Bluetooth-enheten	for	å	
kontrollere	avspilling.

Koble fra en enhet

•		 Deaktiver	Bluetooth	på	enheten	din;
•		 Flytt	enheten	utenfor	

kommunikasjonsrekkevidde.

Koble til en enhet på nytt

•		 Når	du	slår	på	høyttaleren,
•		 Hvis	dette	mislykkes,	velg	navnet	på	

Bluetooth-enheten på Bluetooth-menyen 
for	å	begynne	tilkobling	på	nytt.

Still klokken

Konfigurer automatisk og vis etter 
nettverkstilkobling.

1 Clock

AM/PM2

•		 Trykk	på	og	hold	i	  3 sekunder for å 
velge	12-	/	24-timers	format.

Still inn en alarm/timer

Du kan konfigurere alarm/timer med Google-
assistenten.	
•		 Velg	knapp:	  Trykk rask på knappen når 

alarmen	ringer,	deretter	stopp	alarm.
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Trådløs lading 

•	 Varm	hvit	farge:	normal	/	lading	fullført.
•	 Orange	farge:	lader.
•	 Blinker	orange	farge:	ladefeil.

Standby-modus

•	 Nettverk	i	standby

Modul Beskrivelse

GVA-lys: Nederste lys klokke

AV AV (ingen trådløs lading) På
Etter 

autentisering

AV AV (ingen trådløs lading)
 --|--
(blink)

Tilbakestill 
status

- På (trådløs lading)   -  Bli værende på

•	 Utløsende	forhold
1.	 Google-autentisering	vellykket.
2.		 Går	i	standby-modus	ved	inaktivitet	

(inkludert bruk av knapp og 
kommandoord)	i	15	minutter.

•	 Utgangsforhold
1.		 Enhver	brukerhandling	(inkludert	

stemmeoppvekking,	bruk	av	knapp	eller	
app-kontroll).

2.		 Høyttalerstrøm	kontrolleres	innen	2	W.

•	 Stoppmodus
 Forutsetning: Strøm på
•	 Betjening:

1.		 Stopp	inn:	Trykk	på	  i 10 s+
2.	 Stopp	ut:	trykk	

•	 Beskrivelse:
1.	 USB-lading	ut	stopper; 

Trådløs	lading	ut	kjører	fremdeles,	men	
lyset	under	er	på;

2.	 Høyttalerstrøm	kontrolleres	innen	0,5	W.
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5  Andre 
funksjoner

Juster volum

Under	avspilling	av	musikk,	trykk	på	-/+ for å 
senke	eller	øke	volumet.

Tips

•	 	Du	kan	trykke	på	og	holde	-/+ for kontinuerlig å 
senke	eller	øke	volumet.

•	 	Når	volumet	når	maksimumsnivå,	piper	
høyttaleren	to	ganger.

 

6 Juster lyd

Merk

•	 	Produktinformasjon	er	underlagt	endring	uten	
forhåndsvarsel.

Gradert utgangseffekt: 
(forsterker)

2 x 8 W

Akustisk 
frekvensrespons

60-20000 Hz

Høyttalerdriver 2	x	1,5"	fulltone-
element,	8	Ω

Bassforsterker   1 x passiv radiator

Bluetooth-versjon V4.2

Bluetooth-støttede 
profiler

AVRCP V1.5, A2DP1.2

Bluetooth-
frekvensbånd / 
utgangseffekt

2,402	GHz	~	2,480	GHz 
ISM Band / 
BDR:	7	±	2	dBm		 
EDR:	4	±	2	dBm

USB-utgang lader 5 V,	1	A

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

DC-utgang	 15 V 	2,5	A

Støtter trådløs lading  
WIFI-standby 

Maks.	strøm	ca.	10	W
< 2 W

Strømforbruk Standby  <	0,5	W

Strømforbruk (klokkedisplay	av)

Mål  
-  Hovedenhet  
(W	x	H	x	D)		

223 x 87 x 94 mm

Vekt 
- Hovedenhet 1,01	kg
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GENERELL BESKRIVELSE AV 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

•	 I	alle	EU-medlemsland	er	drift	av	 
5150 – 5350 MHz begrenset til kun innendørs 
bruk.

7  Feilsøking 

Advarsel

•	 Ta	aldri	av	dekslet	på	denne	høyttaleren..

For å holde garantien gyldig må du aldri forsøke å 
reparere	enheten	selv.	
Hvis du har problemer under bruk av denne 
enheten må du sjekke følgende punkt før du 
ber	om	service.	Hvis	problemet	forblir	uløst,	gå	
til	Philips	nettside	(www.philips.com/support). 
Sørg for å ha enheten i nærheten og modell- og 
serienummer	tilgjengelig	når	du	kontakter	Philips.

Generelt

Ingen strøm 
•	 Lad	høyttaleren	på	nytt.

Ingen	lyd
•	 Juster	volumet	på	dette	produktet.	
•	 Juster	volumet	på	tilkoblet	enhet.	
•	 Forsikre	deg	om	at	Bluetooth-enheten	er	

innenfor	effektiv	driftsavstand.

Ingen	respons	fra	høyttaleren	når	jeg	trykker	
på	en	knapp.	
•	 Slå	høyttaleren	av	og	deretter	på	igjen.	



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett.
Dette	produktet	er	produsert	av,	og	solgt	under	MMD	Hong	Kong	Holding	Limiteds	ansvar,	og	MMD	Hong	Kong	
Holding	Limited	er	garantist	når	det	gjelder	dette	produktet.	Philips	og	Philips	Shield-emblemet	er	registrerte	
varemerker	for	Koninklijke	Philips	N.V.	og	benyttes	under	lisens.

TAPS402_00_UM_V 1.0


	1	Viktig 
	Sikkerhet
	Merknad

	2  Den trådløse høyttaleren
	Introduksjon 
	Innhold i esken
	Oversikt over hovedenheten 

	3	Komme i gang 
	Koble til strøm
	Appen “Google Hjem”
	Hvordan den brukes

	4  Kan også brukes som BLUETOOTH-høyttaler
	Koble til en Bluetooth-enhet
	Spill fra en tilkoblet Bluetooth-enhet
	Koble fra en enhet
	Koble til en enhet på nytt
	Still klokken
	Still inn en alarm/timer
	Trådløs lading 
	Standby-modus

	5  Andre funksjoner
	Juster volum

	6	Juster lyd
	7  Feilsøking 
	Generelt


