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Viktig

Advarsel
• Fjern aldri huset til denne høyttaleren.

Sikkerhet
Viktige sikkerhetsanvisninger
• Kontroller at strømforsyningsspenningen
tilsvarer spenningen på baksiden eller
undersiden av enheten.
• Høyttaleren skal ikke utsettes for drypp
eller sprut.
• Ikke plasser noen farekilde på høyttaleren
(f.eks. væskefylte gjenstander, tente
stearinlys).
• Pass på at det er nok ledig plass rundt
høyttaleren for ventilasjon.
• Bruk høyttaleren trygt i et miljø med
temperatur mellom 0°C og 45°C.
• Bruk kun tilbehør og tilbehør som er
spesifisert av produsenten.
Forholdsregler for batterisikkerhet
• Fare for eksplosjon hvis et batteri byttes
feil. Skift kun ut batteriet med samme
eller tilsvarende type.
• Et batteri (batteripakken eller batteriene)
må ikke utsettes for høy varme som f.eks.
solskinn, brann eller liknende.
• Et batteri kan utgjøre en sikkerhetsfare
ved ekstremt høye eller lave temperaturer
under bruk, lagring eller transport, samt
ved lavt lufttrykk i stor høyde.
• Ikke bytt ut et batteri med en
feil type som kan deaktivere en
sikkerhetsforanstaltning (for eksempel
enkelte litiumbatterityper).
• Avhending av et batteri i åpen ild eller
en varm ovn, ved mekanisk knusing eller
skjæring, kan føre til eksplosjon.
• Hvis du etterlater et batteri i ekstremt
høye omgivelserstemperaturer eller i et
miljø med ekstremt lavt trykk, kan det føre
til eksplosjon eller lekkasje av brennbar
væske eller gass.
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• Smør aldri noen del av denne høyttaleren.
• Plasser denne høyttaleren på et flatt, hardt
og stabilt underlag.
• Plasser aldri denne høyttaleren på annet
elektrisk utstyr.
• Bruk kun denne høyttaleren innendørs. Hold
høyttaleren borte fra vann, fuktighet og
væskefylte gjenstander.
• Hold denne høyttaleren unna direkte sollys,
åpen ild eller varme.
• Eksplosjonsfare hvis et batteri skiftes ut av
feil type.
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Den trådløse
høyttaleren

• Slå høyttaleren på eller av.

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen
til Philips! Registrer produktet ditt på
www.philips.com/support for å dra nytte av
støtten Philips tilbyr.

• Trykk og hold inne for å gå til stereosammenkoblingsmodus.

• Gå inn i Bluetoothsammenkoblingsmodus.
• Slett informasjon om Bluetoothsammenkobling

Eskens innhold
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:
• Høyttaler
• USB-kabel
• Hurtigstartveiledning
• Sikkerhetsark
• Verdensomfattende garanti
• Nøkkelbånd

• Trykk for å pause eller fortsette
avspilling i Bluetooth-modus.
• Svar på et innkommende anrop via
Bluetooth-forbindelse.
• Trykk og hold inne for å aktivere
mobilenhetens stemmeassistent.
LED-indikator for strøm/Bluetooth

Oversikt over høyttaleren
9 8 7

6

5

• Strøm/Bluetooth-lampe.
Mikrofon

• Øk volum.

• Reduser volum.
Batterinivåindikatorer
4 3 2 1

• Vis ladefremdrift.
• Vis batterinivået: Sjekk batteristatus
ved å trykke på en vilkårlig knapp,
men ikke , da gjør at strømmen
slås av.
DC IN
• Lade det innebygde batteriet
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Slik kommer du i
gang

Anvisningene i dette kapitlet skal alltid
følges i riktig rekkefølge.
LED 1 LED 2 LED 3 LED 4

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

Batteristrøm
Full
> 80 %

Merknad

50 %- 80 %

• Lad det innebygde batteriet helt opp før bruk.

20 %- 40 %

• Når høyttaleren er slått på og batterinivået
er lavt, blinker LED-indikatoren for strøm/
Bluetooth rødt.

Lavt batteri
< 20 %

Koble USB-C-kontakten på høyttaleren til
en stikkontakt (5 V 2 A) ved hjelp av den
medfølgende USB-ledningen.
5V

2A

LED1

LED-indikator for
strøm/Bluetooth

LED2 LED3 LED4

LEDindikator
for strøm/
Bluetooth

Kontinuerlig hvitt
Kontinuerlig hvitt

AV

Kontinuerlig hvitt
Kontinuerlig
hvitt

AV
AV

AV

Blinker
rødt

Forsiktig
• Fare for skade på høyttaleren! Kontroller
at strømforsyningsspenningen tilsvarer
spenningen som er angitt på baksiden eller
undersiden av høyttaleren.
• Fare for elektrisk støt! Når du trekker ut USBkabelen, må du alltid trekke støpselet ut av
kontakten. Trekk aldri i kabelen.
• Bruk bare en USB-kabel spesifisert av
produsenten eller som selges sammen med
denne høyttaleren.

Slå av/på
Strøm på
Mens høyttaleren lades, blinker LEDlampen for strøm/Bluetooth sakte rødt.
Når høyttaleren er fulladet, lyser LEDlampen for strøm-/Bluetooth konstant
hvitt.

Trykk på
for å slå høyttaleren på.
Du vil høre lydsignalet.
For å slå høyttaleren av trykker du på
gang til.
Du vil høre lydsignalet.

en

Strøm av
Mens høyttaleren lades, blinker LEDlampen for strøm/Bluetooth sakte rødt.
Når høyttaleren er fulladet, er strøm/
Bluetooth-LED-lampen av.
4
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Merk
• Høyttaleren slås av automatisk hvis den ikke
mottar lydsignaler gjennom Bluetooth i løpet
av 15 minutter.
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Spille av fra
Bluetoothenheter

Spille av fra Bluetoothenheter
Med denne høyttaleren kan du høre lyd fra
Bluetooth-enheten din.
Merk
• Sørg for at Bluetooth-funksjonen er aktivert
på enheten din.
• Den maksimale avstanden for
sammenkobling av høyttaleren og Bluetoothenheten er 20 meter.
• Hold den på avstand fra alle andre
elektroniske enheter som kan forårsake
interferens.

1

Trykk på
for å slå høyttaleren
på. Da går Bluetooth automatisk i
sammenkoblingsmodus. Du kan også
trykke og holde inne i 3 sekunder for å
gå til Bluetooth-sammenkoblingsmodus.

2 Aktiver Bluetooth og velg "Philips S4807"
i Bluetooth-listen for enheten din for
sammenkobling.

	Hvis en melding ber om tillatelse til
Bluetooth -tilkobling, må du bekrefte
den.
	Hvis det kreves et passord, skriver du
inn 0000 og bekrefter deretter.

3 Spill av lyd på Bluetooth-enheten for å
starte musikkstrømming.

LED-indikator for
strøm/Bluetooth

Beskrivelse

Blinker raskt hvitt

Klar for
sammenkobling

Blinker sakte hvitt

Koble til den sist
tilkoblede enheten

Kontinuerlig hvitt

Tilkoblet

Merk
• For å koble fra en enhet må du trykke på og
holde inne i 3 sekunder til LED-indikatoren
for strøm/Bluetooth blinker hvitt raskt.
• For å tømme sammenkoblingsinformasjonen
må du trykke på og holde inne i 8 sekunder
til LED-indikatoren blinker sakte hvitt
3 ganger.

Flerpunktstilkobling
Sammenkobling
• Koble høyttaleren til to enheter, f.eks.
mobiltelefon og bærbar PC.
Sammenkobling
• Musikk kan bare spilles av fra én enhet
om gangen. Den andre enheten vil være
forbeholdt telefonsamtaler.
• Sett lyden på pause fra en enhet for å
begynne å spille av lyd fra den andre
enheten.
Merk
• Hvis du mottar et anrop på enhet 2, stoppes
avspillingen på enhet 1 midlertidig. Samtalen
sendes automatisk til høyttaleren din.
• Når samtalen er avsluttet, fortsetter
avspillingen fra enhet 1 automatisk.
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Kontrollere avspilling
Under musikkavspilling
Trykk for å sette på pause eller
fortsette avspillingen

Sammenkobling for
stereomodus
To identiske trådløse høyttalere (Philips
S4807) kan sammenkobles for stereolyd.

Trykk to ganger for å spille av neste
spor
Justere lydstyrken

Merk
• Hvilken som helst høyttaler kan brukes som
primærhøyttaler.
• Høyttaleren som er koblet til en Bluetoothenhet, kan bare brukes som primærhøyttaler.

Kontroller telefonsamtale
Trykk for å besvare eller avslutte et
anrop
Trykk og hold inne for å avvise et
anrop
Justere lydstyrken

• Før stereo-sammenkoblingen må du
kontrollere at sekundærhøyttaleren er i
Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
• Avstanden skal være maksimalt 20 meter
(66 fot) mellom høyttaleren og Bluetoothenheten.
• I stereomodus betjenes knappene på
sekundærhøyttaleren på samme måte som
på primærhøyttaleren.

1

Utløs stemmeassistenten
på mobilenheten din
Trykk og hold inne for å aktivere
mobilenhetens stemmeassistent
Justere lydstyrken

Trykk på
for å slå på begge høyttalere,
så går de automatisk i Bluetoothsammenkoblingsmodus. Høyttaleren
som er koblet til Bluetooth-enheten,
brukes som primærhøyttaler.

2 Trykk på og hold inne

på begge
høyttalerne for å gå til stereosammenkoblingsmodus til LEDlampen blinker vekselvis rødt og hvitt.
Et lydsignal høres når den er tilkoblet og
LED-lampen for strøm/Bluetooth lyser
kontinuerlig hvitt.

3 Trykk på

på en av høyttalerne.
Musikken avspilles gjennom begge
høyttalerne.

Du kan gå ut av stereomodus ved å trykke
på og holde inne på en av høyttalerne.
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Produkt
informasjon
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Feilsøking
Advarsel

Merk

• Fjern aldri huset til høyttaleren.

• Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Generell informasjon
USB-port

5V

Innebygd litiumbatteri

3,7 V, 4400 mAh

2A

Mål (B x H x D)

170 x 70 x 72 mm

Vekt (hovedenhet)

492 g

Driftsmiljø

0 °C ~ 45 °C

IP-beskyttelsesklasse

IP67*

* IP67-klassifisering betyr at
høyttalerdriveren er støvtett og kan senkes
i opptil 30 minutter på en dybde på opptil
1 m.

For å holde garantien gyldig må du aldri
prøve å reparere høyttaleren selv.
Hvis du støter på problemer når du
bruker denne høyttaleren, må du sjekke
følgende punkter før du ber om service.
Hvis problemet vedvarer, kan du gå til
Philips-nettstedet (www.philips.com/
support). Når du kontakter Philips, må du
sørge for å ha høyttaleren er i nærheten
og modellnummeret og serienummeret
tilgjengelig.

Generelt
Ingen strøm
• Forsikre deg om at høyttaleren er fulladet.

Forsterker
Utgangseffekt (RMS)

10 W

Frekvensrespons

80 Hz – 20 KHz

Signal-til-lyd-forhold:

> 75 dB

Høyttalere
Impedans

4Ω

Maksimal
inngangseffekt

10 W

Driver

44 x 80 mm

Passive radiatorer

2

• Sørg for at USB-kontakten på høyttaleren
er koblet riktig til.
• For å spare strøm vil høyttaleren slås av
automatisk etter 15 minutter hvis ingen
radiosignal mottas.
Ingen lyd
• Juster volumet på denne høyttaleren.
• Juster volumet på den tilkoblede
enheten.
• Sørg for at Bluetooth-enheten er innenfor
driftsområdet.
Ingen respons fra høyttaleren
• Start høyttaleren på nytt.

Bluetooth
Bluetooth-versjon

5.2

frekvensområdet

2402 - 2480 MHz

Maksimal
overføringsstrøm

< 10 dBm

Kompatible Bluetoothprofiler

HFP V1.7

Bluetooth-rekkevidde

opptil 20 m
NO

7

Bluetooth
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Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling til
en Bluetooth-aktivert enhet
• Dårlig mottakerforhold for Bluetooth. Flytt
enheten nærmere denne høyttaleren,
eller fjern eventuelle hindringer mellom
dem.

Enhver endring eller modifikasjon som
gjøres på denne enheten, og som ikke
er tydelig godkjent av MMD Hong Kong
Holding Limited kan ugyldiggjøre brukerens
autoritet til å bruke utstyret.

Kunne ikke finne [Philips S4807] på
Bluetooth-enheten for sammenkobling

Samsvar

• Trykk på og hold inne i 3 sekunder for å
gå i Bluetooth-sammenkoblingsmodus,
og prøv igjen.
Kan ikke koble til med Bluetooth-enheten.
• Bluetooth-funksjonen til enheten er ikke
aktivert. Se brukerhåndboken for enheten
for å finne ut hvordan du aktiverer
funksjonen.
• Denne enheten er ikke i
sammenkoblingsmodus.
• Denne enheten er allerede koblet til en
annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble
fra og prøv igjen.

Merk

TP Vision Europe B.V. erklærer herved
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.philips.com/support.

Ta vare på miljøet
Likvidácia starého produktu a batérie

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 dekkes av EUdirektiv 2013/56/EU som ikke kan kastes i
vanlig husholdningsavfall avfall.
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Hold deg informert om det lokale systemet
for avhending av elektriske og elektroniske
produkter og batterier. Følg lokale regler og
aldri kast produktet og batterier sammen
med vanlig husholdningsavfall. Riktig
avhending av gamle produkter og batterier
bidrar til å unngå negative konsekvenser for
miljøet og mennesker
Ta ut de innebygde batteriene
Kontroller at produktet er koblet fra
strømmen før du tar ut det innebygde
batteriet.

FCC- og IC-erklæring
FCC-informasjon
Denne enheten samsvarer med del 15
av FCC-forskriftene. Driften er underlagt
følgende to krav:
Denne enheten skal ikke forårsake
skadelig interferens, og
Denne enheten må godta all mottatt
interferens, inkludert interferens som
kan forårsake uønsket drift.
Advarsel: Endringer eller modifikasjoner
som ikke er uttrykkelig godkjent av parten
som er ansvarlig for overholdelse, kan
ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke
utstyret.
Merk: Dette utstyret har blitt testet, og
resultatene viste at det overholder grensene
for digitalt utstyr i klasse B, i henhold til del
15 av FCC-reglene.

Kun til illustrasjonsformål
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 hvis de
er demontert av et spesialisert selskap.
Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa
likvidácie baliacich materiálov, vybitých
batérií a starého vybavenia.
Avhending av et batteri i åpen ild eller
en varm ovn, ved mekanisk knusing eller
skjæring, kan føre til eksplosjon.

Disse grensene er utformet for å gi rimelig
beskyttelse mot skadelig interferens ved
installasjon i private boliger.
Dette utstyret genererer, bruker og
kan utstråle radiofrekvent energi, og
kan forårsake skadelig interferens i
radiokommunikasjon hvis det ikke brukes
i henhold til instruksjonene. Det finnes
imidlertid ingen garanti for at interferens
ikke vil oppstå i en bestemt installasjon.
Hvis utstyret forårsaker skadelig interferens
på radio- eller TV-signalet, noe som
kan fastslås ved å slå utstyret av og på,
oppfordres brukeren til å prøve å korrigere
interferensen på en eller flere av følgende
måter: (1) Snu eller flytt mottakerantennen.
(2) Øke avstanden mellom utstyret og
mottakeren. (3) Koble utstyret til et uttak på
en annen krets enn den som mottakeren
er koblet til. (4) Be forhandleren eller en
erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.
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RF-advarselserklæring
Enheten er vurdert og oppfyller de
generelle RF-eksponeringskravene.
Enheten kan brukes under bærbare
eksponeringsforhold uten begrensninger.
IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Denne enheten inneholder lisensfritatt(e)
sender(e)/mottaker(e) som samsvarer
med Innovation, Science and Economic
Development Canadas lisensfritatt(e)
RSS(er). Driften er underlagt følgende to
krav:
1. Denne enheten skal ikke forårsake
interferens.
2. Denne enheten må godta alle
interferens, inkludert interferens som
kan forårsake uønsket drift av enheten.

Merknad om varemerke

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er
registrerte varemerker som eies av
Bluetooth SIG, Inc. MMD Hong Kong
Holding Limited bruk av slike merker er
lisensiert.
Andre varemerker og varenavn tilhører de
respektive eiere.
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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 Limiteds eller et av dets tilknyttede selskapers ansvar, og MMD Hong
Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.
TAS4807_00_UM_V1.0

