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Waarschuwing

•	 Verwijder	nooit	de	behuizing	van	deze	
luidspreker.

•	 Smeer	nooit	enig	onderdeel	van	deze	
luidspreker.

•	 Plaats	deze	luidspreker	op	een	vlakke,	harde	en	
stabiele ondergrond.

•	 Plaats	de	luidspreker	nooit	op	andere	
elektrische apparatuur.

•	 Gebruik	deze	luidspreker	alleen	binnenshuis.	
Houd	deze	luidspreker	uit	de	buurt	van	water,	
vocht en met vloeistof gevulde voorwerpen.

•	 Houd	deze	luidspreker	uit	de	buurt	van	direct	
zonlicht,	open	vuur	of	hitte.

•	 Explosiegevaar	als	een	batterij	wordt	vervangen	
door een onjuist type

Mededeling

Hierbij	verklaart	TP	Vision	Europe	B.V.	dat	deze	
spreker voldoet aan de essentiële vereisten 
en andere relevante bepalingen van Richtlijn 
2014/53/EU.	U	vindt	de	conformiteitsverklaring	
op www.philips.com/support.

Deze luidspreker is ontworpen en 
vervaardigd met hoogwaardige materialen en 
componenten,	die	kunnen	worden	gerecycled	
en hergebruikt.

Wanneer dit symbool met een doorgekruiste 
vuilnisbak	aan	een	product	is	bevestigd,	
betekent dit dat het product valt onder de 
Europese	Richtlijn	2012/19/EU.
Informeer naar het plaatselijke gescheiden 
inzamelsysteem voor elektrische en 
elektronische producten.
Handel volgens de plaatselijke regels en geef 
uw oude producten niet mee het normale 

1 Belangrijk

Belangrijke 
veiligheidsinstructies

- De luidspreker niet blootstellen aan water 
of overmatige vochtigheid.

-	 Plaats	geen	voorwerpen	op	het	apparaat	
(bijv.	met	vloeistof	gevulde	vazen,	
brandende kaarsen).

- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom 
de luidspreker voor ventilatie.

-	 Gebruik	de	luidspreker	in	een	omgeving	
met een temperatuur tussen 0 °C en 45 °C.

-	 Gebruik	alleen	hulpstukken	en	accessoires	
die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

Veiligheidsmaatregel voor de 
batterij

-	 Explosiegevaar	als	een	batterij	onjuist	
wordt vervangen. Vervang alleen door 
hetzelfde of een equivalent type.

-	 Een	batterij	(battery	pack	or	geïnstalleerde	
batterij) mag niet worden blootgesteld aan 
extreme	hitte	zoals	zonlicht,	vuur,	enz.

- Batterijen in extreem hoge of lage 
temperaturen	tijdens	gebruik,	opslag	
of transport en lage luchtdruk op grote 
hoogte kunnen gevaar opleveren.

- Vervang een batterij niet door een onjuist 
type dat een beveiliging kan neutraliseren 
(bijvoorbeeld bepaalde soorten 
lithiumbatterijen).

- Het weggooien van een batterij in op vuur 
of een machine die de batterij verpulverd 
kan een explosie veroorzaken.

- Als u een batterij in een omgeving met 
extreem hoge temperaturen of een 
omgeving	met	extreem	lage	luchtdruk	laat,	
kan dit leiden tot een explosie of lekkage 
van ontvlambare vloeistof of gas.
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huisvuil. Correcte verwijdering van uw oude 
producten helpt mogelijke negatieve gevolgen 
voor het milieu en de menselijke gezondheid 
te voorkomen. 

Uw	luidspreker	bevat	batterijen	die	onder	de	
Europese	Richtlijn	2013/56/EU	vallen	en	die	
niet met het normale huisvuil kunnen worden 
meegegeven. Neem de plaatselijke regels 
voor gescheiden inzameling van batterijen in 
acht. Correcte verwijdering helpt negatieve 
gevolgen voor het milieu en de menselijke 
gezondheid te voorkomen.

Opgelet

•	 Verwijdering	van	de	ingebouwde	batterijen	
maakt de garantie ongeldig en kan de 
luidspreker defect maken.

Breng uw luidspreker naar een professional 
om de ingebouwde batterijen te verwijderen.

Informatie over het milieu
Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij 
hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk 
in	drie	materialen	te	scheiden:	karton	(doos),	
polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen 
(zakken,	beschermfolie.)
Uw	luidspreker	bestaat	uit	materialen	die	
kunnen worden gerecycled en hergebruikt 
als ze worden gedemonteerd door een 
gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke 
voorschriften in acht voor het weggooien van 

verpakkingsmateriaal,	lege	batterijen	en	oude	
apparatuur.

Opmerking

•	 Het	typeplaatje	bevindt	zich	aan	de	achterkant	
van de luidspreker.
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2 De Bluetooth-
luidspreker

Gefeliciteerd	met	uw	aankoop	en	welkom	bij	
Philips!	Registreer	uw	luidspreker	op	 
www.philips.com/welcome om optimaal 
gebruik te kunnen maken van de 
ondersteuning	die	Philips	biedt.

Inleiding

Met deze luidspreker kunt u genieten van 
audio van compatibele Bluetooth-apparaten 
of andere audio-apparaten. 

Verpakkingsinhoud

Controleer en identificeer de inhoud van de 
verpakking:
•	 Hoofdtoestel
•	 USB-kabel
•	 Audiokabel
•	 Snelstartgids
•	 Wereldwijde	garantie

Overzicht van hoofdtoestel

1. 
- De luidspreker in-/uitschakelen

2. 

-	 Een	functie	selecteren
- Bluetooth koppeling/ontkoppeling

3. BF
-	 Start,	pauzeer,	hervat	afspelen
- Naar volgende nummer

4. Volume verhogen/verlagen
5. 5V  2A

-	 USB-kabel	aansluiten
6.	 AUX	IN

-	 Extern	audioapparaat	aansluiten
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3 Aan de slag
Opgelet

•	 Gebruik	het	apparaat	op	de	manier	die	is	
beschreven in deze handleiding om het 
mogelijke gervaar van straling te voorkomen.

Volg de aanwijzingen in dit hoofdstuk in de 
beschreven volgorde.
Als	u	contact	opneemt	met	Philips,	wordt	u	
gevraagd om het model- en serienummer 
van deze luidspreker. Het modelnummer en 
serienummer staan   op de achterkant van de 
luidspreker. Noteer de nummers hier: 
Modelnummer ____________________
Serienummer	_____________________

Ingebouwde batterijen

De luidspreker kan gebruikt worden met de 
ingebouwde oplaadbare batterijen.
- Wanneer de luidspreker is ingeschakeld 

en	de	batterijen	bijna	leeg	zijn,	gaat	de" "	
knipperen.

Ingebouwde batterijen opladen:

1	 Sluit	het	ene	uiteinde	van	een	USB-kabel	
aan op de 5 V  2 A aansluiting op de 
luidspreker.

2	 Sluit	het	andere	uiteinde	van	de	USB-kabel	
aan op een stopcontact (5 V  2 A).

-	 Wanneer	de	luidspreker	wordt	opgeladen,	
gaat	het	" "	lampje	branden.

-	 Wanneer	de	batterijen	vol	zijn,	gaat	de	" "	
uit.

Opgelet

•	 Risico	op	schade	aan	luidsprekers!	Controleer	
of de voedingsspanning overeenkomt met de 
spanning die op de achterkant of de onderkant 
van de luidspreker is aangegeven.

•	 Gevaar	van	elektrische	schok!	Trek	altijd	de	
stekker uit het stopcontact wanneer u een 
USB-kabel	loskoppelt.	Trek	nooit	aan	het	snoer.

•	 Gebruik	alleen	een	USB-kabel	die	door	
de fabrikant is gespecificeerd of bij deze 
luidspreker wordt verkocht.

In- en uitschakelen

Druk op de  knop om de luidspreker in of uit 
te schakelen.
- De luidspreker geeft een promptgeluid 

wanneer het wordt ingeschakeld.
-	 Als	er	niets	op	de	AUX	IN-aansluiting	is	

aangesloten,	knippert	de	" ".

De luidspreker automatisch 
uitschakelen:

De luidspreker wordt automatisch 
uitgeschakeld in de volgende situaties:
•	 In	Bluetooth-modus:	geen	audiosignaal	

van een Bluetooth-apparaat gedurende 
meer dan 15 minuten.

•	 In	AUX	IN-modus:	geen	aangesloten	
audioapparaat gedetecteerd voor 15 
minuten.
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4 Afspelen

Afspelen vanaf een Bluetooth-
apparaat

U	kunt	audio	van	een	apparaat	naar	deze	
luidspreker streamen via een Bluetooth-
verbinding.

Opmerking

•	 Bluetooth	moet	ingeschakeld	zijn	om	een			
apparaat detecteerbaar te maken voor 
koppeling.

•	 De	luidspreker	en	het	apparaat	moeten	binnen	
10 meter van de Bluetooth-detectieafstand 
worden geplaatst.

1 Druk op de  knop op de luidspreker.

- de " " knippert blauw als een draadloze 

verbinding gemaakt kan worden.
- Bluetooth wordt automatisch 

ingeschakeld op de luidspreker als er 
niets	is	aangesloten	op	de	AUX	IN-
aansluiting.

2	 Schakel	Bluetooth	in	op	het	Bluetooth-
apparaat zodat het gedetecteerd kan 
worden.

3	 Selecteer	"Philips	VS300"	op	het	apparaat	
om te koppelen.
- Voor een ouder apparaat moet  

u wachtwoord 0000 invoeren.

- Het " " lampje blijft branden wanneer 

de verbinding tot stand is gebracht.

4 Druk op de B knop op het Bluetooth-
apparaat om muziek te streamen.

Bluetooth-koppeling verbreken

- Houd de  knop 2 seconden of langer 

ingedrukt,	totdat	" " knippert.

Afspelen vanaf een extern 
apparaat

U	kunt	muziek	van	een	extern	audioapparaat	
op de luidspreker afspelen.

1	 Sluit	een	audiokabel	aan	op	de	AUX	
IN-aansluiting op de luidspreker en de 
hoofdtelefoonaansluiting op het externe 
apparaat.
- De luidspreker wordt vervolgens 

overgeschakeld	naar	de	AUX	IN-modus.

- De " " gaan uit.

2 Druk op de B knop op het externe 
apparaat om muziek te streamen.

Afspelen regelen

Tijdens het afspelen 
- Draai aan de volumeknop om het volume 

te verhogen/verlagen.
- Druk op de BF knop om af te spelen/te 

pauzeren. Druk kort twee keer op de BF 
knop om naar het volgende nummer te 
gaan.
•	 Werkt	alleen	in	Bluetooth-modus.
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5 Product-
informatie

Opmerking

•	 Productinformatie	kan	zonder	voorafgaande	
kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene informatie

Vereiste spanning 5 V  2 A

Lithium batterij 3,7	V	  2200 mAh

Afmetingen (B x H x D)
110,5 x 87,5 x 53 
mm

Gewicht	(hoofdtoestel) 2,75	kg

Versterker

Uitgangsvermogen 4 W

Frequentierespons 100 - 20000 Hz

Signaal/ruis-verhouding > 70 dB

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie 4 Ω

Maximale uitgangsvermogen 
luidspreker

4 W

Luidsprekerdriver 1.75"	full	range

Bluetooth

Bluetooth-versie 5.0

Frequentiebereik 2402 - 2480 MHz

Maximaal overgedragen 
vermogen

5 dBm

Maximaal communicatiebereik ong. 10 meter

Compatibele Bluetooth-
profielen

A2DP
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De geluidskwaliteit is slecht na 
verbinding met een Bluetooth-apparaat
-	 Bluetooth-ontvangst	is	slecht.	Plaats	het	

apparaat dichter bij deze luidspreker of 
verwijder obstakels tussen hen.

Kan geen verbinding maken met deze 
luidspreker
- Het apparaat ondersteunt de vereiste 

profielen voor deze luidsprekerniet.
- De Bluetooth-functie van deze luidspreker 

is niet ingeschakeld. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding van de luidspreker 
voor aanwijzingen om de functie in te 
schakelen.

- Deze luidspreker staat niet in de 
koppelingsmodus.

- Deze luidspreker is al gekoppeld met een 
ander Bluetooth-apparaat. Koppel dat 
apparaat los en probeer het opnieuw.

6 Probleem-
oplossen
Waarschuwing

•	 Verwijder	nooit	de	behuizing	van	deze	
luidspreker.

Probeer	de	luidspreker	nooit	zelf	te	repareren	
om de garantie geldig te houden.
Als u problemen ondervindt bij het gebruik 
van	deze	luidspreker,	controleer	dan	de	
volgende punten voordat u om service vraagt. 
Als	het	probleem	onopgelost	blijft,	gaat	 
u	naar	de	Philips-website	 
(www.philips.com/welcome). Wanneer  
u	contact	opneemt	met	Philips,	moet	 
u ervoor zorgen dat u het modelnummer en 
serienummer van de luidspreker bij de hand 
hebt.

Geen stroom
•	 Controleer	of	de	luidspreker	volledig	is	

opgeladen.
•	 Controleer	of	de	USB-aansluiting	van	de	

luidspreker correct is aangesloten.
•	 Als	energiebesparende	functie	wordt	de	

luidspreker automatisch uitgeschakeld 
15 minuten nadat er geen audiosignaal is 
ontvangen of er geen audioapparaat is 
aangesloten.

Geen geluid
•	 Pas	het	volume	aan.

Geen reactie van de luidspreker
•	 Start	de	luidspreker	opnieuw.

Muziekweergave is niet beschikbaar 
op de luidspreker, zelfs niet na een 
Bluetooth-verbinding
- Het apparaat kan niet worden gebruikt om 

muziek draadloos via deze luidspreker af te 
spelen.
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