Trådløs højttaler
S4405
TAPR802

Brugervejledning
Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support
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1 Vigtigt
Sikkerhed
Advarsel
•• Fjern aldrig produktets kabinet.
•• Smør aldrig nogen af produktets dele.
•• Placer aldrig dette produkt oven på andet elektrisk
udstyr.
•• Hold dette produkt væk fra direkte sollys, flammer eller
varme.
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Læs og følg disse instruktioner.
Sørg for, at der er nok plads omkring
produktet til ventilation.
Al service skal henvises til kvalificeret
servicepersonale. Service er påkrævet, hvis
produktet er blevet beskadiget, som f.eks.
hvis strømledningen eller stikket er blevet
beskadiget, hvis der er blevet spildt væske
ind i det, hvis der er faldet genstande ind i
produktet, hvis produktet er blevet udsat
for regn eller fugt, hvis det ikke virker
normalt, eller hvis det er blevet tabt.
Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er
specificeret af producenten.
Brug kun de strømforsyninger, der er
anført i denne brugervejledning.
I tilfælde af tordenvejr eller hvis produktet
ikke skal bruges i længere perioder, skal du
tage ledningen ud af stikkontakten.
Produktet må ikke udsættes for dryp eller
stænk.
Anbring ikke farekilder på produktet (f.eks.
væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
Hvis den direkte strømadapter bruges som
frakoblingsenhed, skal frakoblingsenheden
være let tilgængelig.
Anvend ikke dette produkt i nærheden af
vand.
Skal installeres i henhold til producentens
instruktioner.
DA

••

Må ikke installeres i nærheden af
varmekilder som f.eks. radiatorer,
varmeapparater, komfurer eller andre
apparater (herunder forstærkere), der
udvikler varme.

2 Din trådløs
højttaler

Overblik
1
4
2

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips.
For at kunne bruge den hjælp, som Philips
tilbyder, bør du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.
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Indledning
Med denne højttaler og mikrofon kan du
•• lytte til lyd fra en Bluetooth-enhed,
•• lytte til lyd fra et mikro SD-kort,
•• optage på mikro SD-kort ved brug af kun et
tryk.

Hvad er der i æsken
Kontroller og identificer indholdet af pakken:
•• Trådløs højttaler
•• Trådløs mikrofon
•• USB-kabel
•• Lynguide
•• Sikkerhedsark

•• Tryk på og hold nede i 2 sek. for at
tænde eller slukke.
•• Tryk for at starte eller stoppe
optagelsen af lyd
 fra både den trådløse
mikrofon og højttaleren.
•• Tryk for at vælge Bluetooth- eller
mikro SD-kortkilde.
•• Tryk for at justere lydstyrken.
•• Tryk for at afspille eller pause.
•• Tryk to gange for at vælge det næste
nummer.
Mikro USB-opladestik
Mikro SD-kortspalte
Batterirummets låg
Tænd/sluk-knap til mikrofon

TAPR802

AAA x 2

≤ 32GB

Quick start guide
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3 Kom i gang

LED-indikator (Strøm)
Blinker rødt

Oplades, mens enheden
er slukket

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den
angivne rækkefølge.

Lyser konstant rødt

Fuldt opladet, mens
enheden er slukket

Blinker rødt/grønt,
skiftevis

Oplades, mens enheden
er tændt

Lyser konstant grøn

Fuldt opladet, mens
enheden er tændt

Oplad det indbyggede batteri
Højttaleren får strøm fra et indbygget,
genopladeligt batteri.

Indsæt batterier i mikrofonen

Bemærk
•• Før brug skal du oplade det indbyggede batteri helt.

5V

1,5 A

1 Åbn batterirummets låg.
Indsæt 2 AAA alkaliske batterier (medfølger
2	
ikke) med den rigtige polaritet.

3	Luk batterirummets låg.

Forbind USB-kablet mellem mikro USB-stikket
på højttaleren og et USB-stik på din computer
eller en oplader.
AAA x 2
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Indsæt et mikro SD-kort

4 Tænd/sluk

1 Åbn låget til kortspalten.
Indsæt et mikro SD-kort (medfølger
2	

Tryk og hold nede
1	

ikke) med metalkontakterne nedad, indtil
du hører et klik. Luk derefter låget til
kortspalten.

i 2 sek. for at tænde
eller slukke for højttaleren.

2 sek.

Skub tænd/sluk-knappen opad for at tænde
2	
for mikrofonen.
Mikrofon op til 5 m trådløs rækkevidde
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5 Brug Bluetoothenheder
Philips S4405
Med denne højttaler kan du lytte til lyd fra din
Bluetooth-enhed.
Bemærk
•• Sørg for, at din enheds Bluetooth-funktion er aktiveret.
•• Hold afstand til andre elektroniske enheder, der kan
forårsage interferens.

≤ 10m

Tryk og hold nede
1	

i 2 sekunder for at
aktivere Bluetooth-parringstilstand.

2 sek.

Vælg “Philips S4405” på din enheds
2	

Bluetooth-liste.
Hvis en meddelelse anmoder om
tilladelse til at oprette Bluetoothforbindelse, skal du bekræfte den.
Hvis det er nødvendigt at indtaste en
adgangskode, skal du indtaste 0000 og
derefter bekræfte den.
Højttaleren bipper, når den er tilsluttet.
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BIP

LED-indikator (Bluetooth)
Blinker blåt

Bluetooth-parring

Lyder konstant blåt

Bluetooth-forbindelse
er oprettet

Bemærk
•• For at afbryde forbindelsen skal du deaktivere Bluetoothforbindelsen til produktet på din enhed, eller tryk igen
for at skifte til mikro SD-korttilstand.

6 Mikro SDkorttilstand
Du kan lytte til lyd fra et mikro SD-kort, der
opbevarer lydfiler.
Tryk på gentagne gange for at vælge mikro
SD-kilden. Bluetooth LED-indikatoren slukkes
for automatisk afspilning fra mikro SD-kortet.

7 Kombiner din
lyd med en
lydkilde
Bemærk
•• Ret ikke mikrofonen direkte mod højttaleren for at
forhindre akustisk feedback fra mikrofonen.

Ved at bruge den trådløse mikrofon kan du
kombinere din lyd med en lydkilde.

Optag
I Bluetooth-tilstand skal du trykke på
starte eller stoppe optagelsen.

for at

LED-indikator (OPTAG)
Blinker rødt

Fejl (der er ikke indsat noget mikro
SD-kort, eller kortet er fyldt)

Lyser konstant Optager
rødt
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8 Produktoplys
ninger
Bemærk

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

•• Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Overensstemmelse

Generelle oplysninger
Strømforsyning:

5V

1,5 A

Højttalerdriver

1,5"

Opladetid (Højttaler)

2,5 timer

Spilletid

6 timer

Indbygget litiumbatteri 3,7 V, 1500 mAh
(Højttaler)
Dimensioner
(højttaler)

105 x 105 x 38 mm

Vægt (Højttaler)

250 g

Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding
Limited, at dette udstyr er i overensstemmelse
med de grundlæggende krav og øvrige relevante
bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan
finde overensstemmelseserklæringen på
www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet
Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri

Bluetooth
Bluetooth-version

V4.2

Bluetooth-rækkevidde 10 m/32,1 fod

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

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

Dette symbol betyder, at produktet indeholder
batterier, der er dækket af det europæiske
direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes
sammen med normalt husholdningsaffald.
Indhent information omkring din lokale
affaldsindsamling af elektriske og elektroniske
produkter samt batterier. Følg de lokale regler,
8
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og bortskaf aldrig produktet og batterier
sammen med normalt husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og
batterier hjælper med at forebygge negative
konsekvenser for miljøet og den menneskelige
sundhed.
Fjernelse af engangsbatterier
Se afsnittet om indsætning af batterier for at
fjerne engangsbatterier.

Kun til reference
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har
forsøgt at forenkle emballagen ved at dele den
op i tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum
(buffer) og polyethylen (poser, beskyttende
skumfolie).
Dit system består af materialer, der kan genbruges,
hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de
lokale regler angående bortskaffelse af emballage,
opbrugte batterier og gammelt udstyr.

FCC-erklæring
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCCreglerne. Driften er underlagt de to følgende
betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage
skadelig interferens, og (2) denne enhed skal
acceptere enhver modtaget interferens, inklusiv
interferens, der kan skabe uønsket drift.
Advarsel: Ændringer eller modifikationer,

der ikke direkte er godkendt af den
overensstemmelsesansvarlige part kan
ugyldiggøre brugerens autoritet til at håndtere
dette udstyr.
Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og
overholder grænseværdierne for digitale
produkter i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCCreglerne.
Disse grænser er beregnet til at levere
fornuftig beskyttelse mod farlig interferens i en
beboelsesinstallation.
Dette udstyr generer, bruger og kan
udsende radiofrekvensenergi og, ved
forkert installation og anvendelse i forhold til
instruktionerne, kan give skadelig interferens
for radiokommunikationsudstyr. Der er dog
ingen garanti for, at der ikke vil forekomme
interferens i en bestemt installation. Hvis dette
udstyr skulle skabe skadelig interferens for radioeller tv-modtagelse, der kan fastlægges ved
at slukke og tænde udstyret, så bør brugeren
forsøge at rette interferensen ved hjælp af en
eller flere af følgende metoder: (1) Juster eller
flyt modtagerantennen. (2) Øg afstanden mellem
udstyret og modtageren. (3) Tilslut udstyret til en
kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren
er tilsluttet. (4) Kontakt forhandleren eller en
erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.
Radiofrekvens advarselserklæring
Enheden er blevet vurderet til at opfylde de
generelle krav til eksponering mod radiofrekvens.
Enheden kan uden indskrænkninger bruges
under forhold, hvor den flyttes.

Bemærkninger om varemærke
Ordmærket Bluetooth® og logoer er
registrerede varemærker tilhørende Bluetooth
SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra
MMD Hong Kong Holidng Limited sker under
licens. Andre varemærker og varebetegnelser
tilhører deres respektive ejere.
DA
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Specifikationer kan ændres uden varsel.
Philips og Philips-mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og bruges under licens.
Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dennes
datterselskaber, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

