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1 Viktig

Sikkerhet

Advarsel

 • Fjern aldri huset på dette produktet.
 • Smør aldri noen del av dette produktet.
 • Plasser aldri dette produktet på annet elektrisk utstyr.
 • Hold dette produktet vekk fra direkte sollys, åpen 

flamme eller varme.

 • Les og følg disse instruksjonene:
 • Sikre at det er et stort nok åpent område 

rundt produktet for ventilasjon.
 • Overlat all service til kvalifisert fagperson. 

Service er nødvendig når produktet 
har vært skadet på noen måte, som at 
strømledning eller støpsel er skadet, væske 
har blitt sølt eller objekter har falt inn i 
produktet, produktet har vært utsatt for 
regn eller fukt, ikke fungerer normalt, eller 
har blitt mistet.

 • Bruk kun utstyr/tilbehør som angitt av 
produsenten.

 • Bruk kun strømforsyning som er angitt i 
denne bruksanvisningen.

 • Trekk ut apparatet fra støpselet i tordenvær 
eller dersom det ikke skal brukes på en 
lengre periode.

 • Dette produktet må ikke utsettes for drypp 
eller søl.

 • Ikke plasser mulige kilder til fare på 
produktet (f.eks. væskefylte objekter, tente 
stearinlys).

 • Der støpselet på direkteadapteren 
brukes som frakoblingsenhet, skal 
frakoblingseheten være klar til bruk.

 • Ikke bruk dette produktet nær vann.
 • Installer i henhold til produsentens 

instrukser.

 • Ikke installer nær varmekilder som 
radiatorer, varmeregistre, ovner eller andre 
apparater (inkludert forsterkere) som 
produserer varme.
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2 Den trådløse 
høyttaleren

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! 
For å få full nytte av støtten som Philips tilbyr, 
må du registrere produktet på 
www.philips.com/welcome.

Introduksjon
Med denne høyttaleren og mikrofonen kan du
 • nyte lyd fra en Bluetooth-enhet,
 • nyte lyd fra et mikro-SD-kort,
 • ta opp lyd til mikro-SD-kort med én 

berøring.

Eskens innhold
Kontroller og identifiser innholdet i esken:
 • Trådløs høyttaler
 • Trådløs mikrofon
 • USB-kabel
 • Hurtigstartveiledning
 • Sikkerhetsinstrukser

Quick start guide

TAPR802

AAA x 2 ≤ 32GB

Oversikt
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 • Trykk og hold i 2 sekunder for å slå 

produktet på eller av.

 

 • Trykk for å starte eller stoppe 
lydopptaket fra både den trådløse 
mikrofonen og høyttaleren.

 

 • Trykk for å velge Bluetooth eller 
mikro-SD-kort som kilde.

 

 • Trykk for å justere volumet.

 

 • Trykk for å spille av eller pause 
avspillingen.

 • Trykk to ganger for å gå til neste spor.

 Ladeport for mikro-USB

 Ladespor for mikro-SD-kort

 Lokk på batterirom

 Mikrofonens hovedbryter
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3 Slik kommer du 
i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i 
rekkefølge.

Lade det innebygde batteriet
Høyttaleren drives av et innebygd oppladbart 
batteri.

Merknad

 • Lad det innebygde batteriet helt opp før bruk.

5 V  1,5 A

Koble USB-kabelen mellom kontakten for 
mikro-USB på høyttaleren og en USB-kontakt på 
datamaskinen eller en lader.

LED-indikator (Strøm)

Blinker rødt Lades i avslått tilstand

Lyser rødt Fullt ladet i avslått 
tilstand

Blinker skiftende rødt/
grønt

Lades i påslått tilstand

Lyser grønt Fullt ladet i påslått 
tilstand

Installer batterier for 
mikrofonen

1  Åpne lokket på batterirommet.

2  Installer 2 AAA alkaline batterier (følger 
ikke med) med riktig polaritet.

3  Lukk lokket på batterirommet.

AAA x 2 
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Installer et mikro-SD-kort

1 Åpne lokket på kortsporet.

2  Sett inn et mikro-SD-kort (følger ikke med) 
med pin-siden ned, til du hører et klikk. 
Lukk deretter lokket på kortsporet.

4 Strøm på/av

1  Trykk og hold  i 2 sekunder for å slå 
høyttaleren på eller av.

2 sek.

2  Skyv strømbryteren oppover for å slå på 
mikrofonen. 
Mikrofon opptil 5 m trådløs rekkevidde
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5 Bruk Bluetooth-
enheter

Med denne høyttaleren kan du glede deg over 
lydspor fra Bluetooth-enheten din.

Merknad

 • Pass på at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
 • Hold den på avstand fra alle andre elektroniske enheter 

som kan forårsake interferens.

1  Trykk og hold  i 2 sekunder for å gå i 
paringsmodus for Bluetooth.

2 sek.

2  Velg “Philips S4405” i Bluetooth-listen på 
enheten.

  Hvis en melding ber om tillatelse til å 
koble til via Bluetooth, bekreft denne.

 Hvis det kreves et passord, tast inn 
0000 og bekreft.

 Høyttaleren gir et lydsignal når den er 
tilkoblet.

Philips S4405

LYDSIGNAL

≤ 10 m

LED-indikator (Bluetooth)

Blinkende blått Bluetooth paring

Lyser blått Bluetooth tilkoblet

Merknad

 • Deaktiver Bluetooth-tilkobling med dette produktet på 
enheten for å koble fra, eller trykk på  igjen for å skifte 
til modus for mikro-SD-kort.
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6 Modus for 
mikro-SD-kort

Du kan glede deg over lyd fra et mikro-SD-kort 
som lagrer lydfiler.

Trykk gjentatte ganger på  for å velge mikro-SD  
som kilde. LED-indikatoren for Bluetooth slås a 
for avspilling fra mikro-SD.

7 Miks lyd med en 
lydkilde

Merknad

 • Ikke vend mikrofonen direkte mot høyttaleren for å 
unngå feedback.

Ved å bruke den trådløse mikrofonen kan du 
mikse lyd med en lydkilde.

Opptak
I Bluetooth-modus, trykk på  for å starte eller 
stoppe opptaket.

LED-indikator (Opptak)

Blinker rødt Feil (mikro-SD-kort ikke satt 
inn eller er fullt)

Lyser rødt Tar opp
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8 Produktinforma-
sjon

Merknad

 • Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Generell informasjon

Strømforsyning: 5 V  1,5 A

Høyttalerdriver 1,5"

Ladetid (høyttaler) 2,5 timer

Spilletid 6 timer

Innebygd litiumbatteri 
(høyttaler)

3,7 V, 1500 mAh

Dimensjoner 
(høyttaler)

105 x 105 x 38 mm

Vekt (høyttaler) 250 g

Bluetooth

Bluetooth-versjon V4.2

Bluetooth-rekkevidde 10 m / 32,1 ft

9 Merk

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som 
gjøres på denne enheten som ikke er uttrykkelig 
godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, 
kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å 
betjene produktet.

Samsvar

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer 
herved at dette produktet er i samsvar med 
grunnleggende krav og andre relevante 
bestemmelser i EU-direktiv 2014/53/EU. Du kan 
finne samsvarserklæringen på  
www.philips.com/support.

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 

www.philips.com/support
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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.

 

Skal kun brukes som referanse

Miljøinformasjon

All unødvendig innpakning er utelatt. Vi har 
forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele opp 
i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum 
(vattering) og polyetylen (poser, beskyttende 
skum.)
Systemet ditt består av materialer som kan 
resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres 
av en spesialisert bedrift. Vi ber deg følge 
lokale regler når det gjelder avhending av 
pakningsmaterialer, utslitte batterier og gammelt 
utstyr.

FCC-erklæring
Denne enheten overholder del 15 av FCC-
regelverket. Driften er underlagt følgende to 
krav: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake 
skadelig interferens, og (2) Dette utstyret skal 
motstå all interferens det utsettes for, inkludert 
interferens som kunne forårsaket uønskede 

operasjoner.

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner som 
ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er 
ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre 
brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet og funnet i 
samsvar med grensene for en digital enhet i 
klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene.

Disse grensene er utviklet for å gi rimelig 
beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret 
betjenes i et bosted.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle 
radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres 
og brukes i samsvar med instruksjonene, 
kan det forårsake skadelig interferens for 
radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen 
garanti for at interferens ikke vil oppstå i en 
bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører 
til skadelig interferens for radio- eller TV-
mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av 
og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette 
opp denne interferensen ved hjelp av ett 
eller flere av følgende tiltak: (1 ) Snu eller flytt 
mottakerantennen. (2 ) Øk avstanden mellom 
utstyret og mottakeren. (3) Koble utstyret til 
et uttak på en annen krets enn den som den 
mottakeren er koblet til. (4) Be forhandleren 
eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

RF-advarsel

Enheten er vurdert og møter generelle krav til 
RF-eksponering. Enheten kan brukes i bærbare 
eksponeringsforhold uten begrensning.

Varemerkeinformasjon

Bluetooths® ordmerke og logoer er registrerte 
varemerker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og all 
bruk av slike merker av MMD Hong Kong Holding 
Limited er under lisens. Andre varemerker og 
handelsnavn er de tilhørende eierne.



Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker som tilhører Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. 
Dette produktet er produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limited eller et av dets 
tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.
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