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Advarsel

•	 Fjern	aldri	huset	på	denne	høyttaleren.
•	 Aldri	smør	noen	del	av	denne	høyttaleren.
•	 Plasser	denne	høyttaleren	på	en	flat,	hard	og	

stabil overflate.
•	 Plasser	aldri	denne	høyttaleren	på	annet	

elektrisk utstyr.
•	 Denne	høyttaleren	må	kun	brukes	innendørs.	

Hold	denne	høyttaleren	vekk	fra	vann,	fuktighet	
og væskefylte objekter.

•	 Hold	denne	høyttaleren	vekk	fra	direkte	sollys,	
åpen flamme eller varme.

•	 Fare	for	eksplosjon	hvis	batteriet	skiftes	ut	med	
feil type

Merk

TP	Vision	Europe	B.V.	erklærer	med	dette	at	
denne høyttaleren er i overensstemmelse med 
de essensielle kravene og andre relevante 
bestemmelser	i	direktiv	2014/53/EU.	Du	kan	
finne samsvarserklæringen på  
www.philips.com/support.

Denne	høyttaleren	er	designet	og	produsert	
med høykvalitets materialer og komponenter 
som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Når dette symbolet med en overkrysset 
søppelkasse	med	hjul	er	festet	på	produktet,	
betyr	det	at	produktet	dekkes	av	EU-direktiv	
2012/19/EU.
Gjør deg kjent med det lokale 
innsamlingssystemet for elektriske og 
elektroniske produkter.
Opptre	i	henhold	til	lokale	bestemmelser,	og	
ikke avhend gamle produkter sammen med 
vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending 
av gamle produkter bidrar til å forhindre 

1 Viktig

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Høyttaleren skal ikke utsettes for 
vanndrypp eller vannsprut.

- Ikke plasser mulige farlige gjenstander på 
høyttaleren	(f.eks.	væskefylte	objekter,	
tente stearinlys).

- Sikre at det er nok fritt område rundt 
høyttaleren for ventilasjon.

- Bruk høyttaleren på en sikker måte i et 
miljø der temperaturen er mellom  
0° og 45°.

- Bruk kun utstyr og tilbehør spesifisert av 
produsenten.

Forholdsregler for 
batterisikkerhet

- Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes feil. 
Bytt kun ut med samme eller tilsvarende 
type.

-	 Et	batteri	(batteripakke	eller	installerte	
batteri) skal ikke utsettes for overdreven 
varme,	f.eks.	sol,	ild	eller	lignende.

-	 Et	batteri	i	ekstreme	høye	eller	lave	
temperaturer	under	bruk,	lagring	eller	
transport og lavt lufttrykk i stor høyde kan 
utgjøre sikkerhetsfarer.

- Ikke skift ut batteriet med et batteri 
av	feil	type,	da	dette	kan	overstyre	
sikkerhetsanordningene (for eksempel 
enkelte litiumbatterier).

- Kassering av et batteri i ild eller en varm 
ovn,	eller	mekanisk	knusing	eller	kutting	av	
et	batteri,	kan	føre	til	en	eksplosjon.

- Hvis du etterlater et batteri i et miljø med 
ekstremt	høy	omgivelsestemperatur,	kan	
det føre til en eksplosjon eller lekkasje av 
brannfarlig væske eller gass.
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potensielle negative konsekvenser for miljøet 
og menneskelig helse. 

Produktet	ditt	inneholder	batterier	dekket	
av	EU-direktiv	2013/56/EU,	produkter	som	
ikke kan avhendes sammen med normalt 
husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale 
bestemmelser for separat innsamling av 
batterier,	fordi	korrekt	avhending	bidrar	til	 
å forhindre negative konsekvenser for miljøet 
og menneskelig helse.

Forsiktig

•	 Fjerning	av	de	innebygde	batteriene	ugyldiggjør	
garantien og kan ødelegge høyttaleren.

De	innebygde	batteriene	skal	alltid	fjernes	av	
en fagperson.

Miljøinformasjon
All unødvendig emballasje har blitt utelatt. 
Vi har prøvd å gjøre emballasjen enkel ved 
å	dele	inn	i	tre	materialer:	papp	(eske),	
polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser 
og beskyttende skumark).
Høyttaleren din består av materialer som 
kan resirkuleres og gjenbrukes hvis den 
demonteres av et spesialistfirma. Følg lokale 
bestemmelser angående avhending av 
emballasjematerialer,	brukte	batterier	og	
gammelt utstyr.

Merk

•	 Typeskiltet	befinner	seg	på	høyttalerens	
bakside.
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2 Bluetooth-
høyttaleren

Gratulerer	med	kjøpet	ditt,	og	velkommen	til	
Philips!	Registrer	høyttaleren	på	 
www.philips.com/welcome for å få fullt 
utbytte	av	støtten	som	Philips	tilbyr.

Innledning

Med denne høyttaleren kan du glede deg over 
lyd fra kompatible Bluetooth-enheter eller 
andre lydenheter. 

Innhold i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:
•	 Hovedenhet
•	 USB-kabel
•	 Lydkabel
•	 Hurtigstartveiledning
•	 Verdensomspennende	garanti

Oversikt over hovedenheten

1. 
- Slå på/av høyttaleren

2. 

- Velg en funksjon
- Koble til / koble fra Bluetooth-

sammenkobling
3. BF

-	 Start,	pause	eller	gjenoppta	avspilling
- Hopp til neste eller forrige spor

4. Øke/senke volumet.
5. 5 V  2 A 

-	 Koble	til	en	USB-kabel
6.	 AUX	IN

- Koble til en ekstern lydenhet
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3 Komme i gang
Forsiktig

•	 Bruk	av	kontroller	eller	justeringer,	eller	å	utføre	
andre	prosedyrer	enn	de	som	er	spesifisert	her,	
kan føre til farlig stråling.

Alltid følg instruksjonene i dette kapittelet  
i riktig rekkefølge
Hvis	du	kontakter	Philips,	vil	du	bli	bedt	om	 
å oppgi høyttalerens modell og serienummer. 
Modellnummeret og serienummeret finner du 
på baksiden av høyttaleren. Noter numrene 
her: 
Modellnummer: ____________________
Serienummer: _____________________

Innebygde batterier

Høyttaleren drives av et innebygd oppladbart 
batteri.
- Når høyttaleren er slått på og batterinivået 

er	lavt,	blinker	" ".

Lade de innebygde batteriene:

1	 Koble	til	den	ene	enden	av	en	USB-kabel	
til høyttalerens 5 V  2 A-uttak.

2	 Koble	den	andre	enden	av	USB-kabelen	til	
et uttak (5 V  2 A).

-	 Når	høyttaleren	lades,	lyser	" ".
-	 Når	batteriene	er	fulladet,	slås	" "-lyset	av.

Forsiktig

•	 Fare	for	skade	på	høyttaleren!	Pass	på	
at strømforsyningens spenning svarer til 
spenningen som er angitt på bak- eller 
undersiden av høyttaleren.

•	 Fare	for	elektrisk	støt!	Når	du	kobler	fra	USB-
kabelen,	må	du	alltid	trekke	kontakten	ut	av	
støpselet. Aldri dra i ledningen.

•	 Du	må	kun	bruke	USB-kabelen	som	er	
spesifisert av produsenten eller som selges 
sammen med denne høyttaleren.

Slå på/av

Trykk på -knappen for å slå høyttaleren på 
eller av.
- Høyttaleren avgir en kort lyd når den slås 

på.
-	 Hvis	ingenting	er	koblet	til	AUX	IN-uttaket,	

blinker,	" ".

Slå av høyttaleren automatisk:

Høyttaleren slås av automatisk i følgende 
situasjoner:
•	 I	Bluetooth-modus:	ingen	lydsignaler	fra	en	

Bluetooth-enhet i over 15 minutter.
•	 I	AUX	IN-modus:	ingen	lydenhet	tilkoblet	 

i over 15 minutter.
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4 Avspilling

Avspilling fra en Bluetooth-
enhet

Du	kan	strømme	lyd	fra	en	høyttaler	til	denne	
enheten gjennom en Bluetooth-tilkobling.

Merk

•	 Sørg	for	å	slå	på	Bluetooth	slik	at	enheten	kan	
oppdages før sammenkobling.

•	 Høyttaleren	og	en	enhet	må	være	plassert	
innenfor	en	avstand	på	10	meter,	slik	at	
Bluetooth-signalet kan mottas.

1 Trykk på -knappen på høyttaleren.

- " " blinker blått og venter på trådløs 

tilkobling.
- Bluetooth er automatisk aktivert på 

høyttaleren hvis ingenting er koblet til 
AUX	IN-uttaket.

2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten 
slik at den kan oppdages.

3	 Velg	"Philips	VS300"	på	enheten	for	
sammenkobling.
- For eldre enheter må du angi 0000 som 

sammenkoblingspassord.

- " "-lampen lyser kontinuerlig blått når 

tilkoblingen er utført.

4 Trykk på B-knappen på Bluetooth-
enheten for å begynne å strømme musikk.

Frakoble Bluetooth-sammenkobling

- Trykk på og hold inne -knappen  

i	2	sekunder	eller	mer,	til " " blinker.

Avspilling fra en ekstern enhet

Du	kan	lytte	til	musikken	fra	en	ekstern	
lydenhet på høyttaleren.

1	 Koble	en	lydkabel	til	AUX	IN-uttaket	på	
høyttaleren og hodetelefonkontakten på 
en ekstern enhet.
- Høyttaleren går da over i AUX	IN-modus.

- " "-lampene slukkes.

2 Trykk på B-knappen på den eksterne 
enheten for å begynne å strømme musikk.

Kontroller avspilling

Under	avspilling	
-	 Drei	volumknotten	for	å	øke/redusere	

volumet.
- Trykk på BF-knappen for å spille  

av / sette på pause. Trykk raskt på  
BF-knappen to ganger for å gå til neste 
spor.
•	 Fungerer	bare	i	Bluetooth-modus.
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5 Produktin-
formasjon

Merk

•	 Produktinformasjonen	kan	endres	uten	
forvarsel.

Generell informasjon

Effektbehov 5 V  2 A

Litium-batteri 3,7	V	  2200 mAh

Mål	(B	x	H	x	D)
110,5 x 87,5 x 53 
mm

Vekt (hovedenhet) 2,75	kg

Forsterker

Utgangseffekt 4 W

Frekvensrespons 100 – 20000 Hz

Signal-til-støy-forhold: > 70 dB

Høyttalere

Høyttalerimpedans 4 Ω

Høyttalerens maksimale 

inngangseffekt
4 W

Høyttalerdriver
1.75"	full	

rekkevidde

Bluetooth

Bluetooth-versjon 5.0

Frekvensområde 2402 – 2480 MHz

Maksimal overført effekt 5 dBm

Maksimalt 
kommunikasjonsområde

omtr. 10 m

Kompatible Bluetooth-profiler A2DP
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Kan ikke koble til denne høyttaleren.
-	 Enheten	støtter	ikke	profilene	som	kreves	

for denne høyttaleren.
- Bluetooth-funksjonen på denne 

høyttaleren er ikke aktivert. Se høyttalerens 
brukerveiledning for informasjon om 
hvordan du aktiverer funksjonen.

-	 Denne	høyttaleren	er	ikke	 
i sammenkoblingsmodus.

-	 Denne	høyttaleren	er	allerede	koblet	til	en	
annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra 
enheten og prøv igjen.

6 Feilsøking
Advarsel

•	 Fjern	aldri	huset	på	denne	høyttaleren.

Forsøk	aldri	å	reparere	høyttaleren	selv,	da	
dette kan ugyldiggjøre garantien.
Hvis det oppstår problemer ved bruk av denne 
høyttaleren,	må	du	sjekke	følgende	punkter	
før du ber om service. Hvis problemet forblir 
uløst,	kan	du	gå	til	Philips-nettsiden	 
(www. philips.com/welcome). Når du kontakter 
Philips,	må	du	sørge	for	at	høyttaleren	
er i nærheten og at modellnummer og 
serienummer er tilgjengelig.

Ingen strøm
•	 Kontroller	at	høyttaleren	er	fulladet.
•	 Kontroller	at	høyttalerens	USB-kontakt	er	

koblet riktig til.
•	 For	å	spare	strøm	slås	høyttaleren	

automatisk av etter 15 minutter hvis ingen 
lydsignal mottas eller ingen lydenhet er 
tilkoblet.

Ingen lyd
•	 Juster	volumet.

Ingen svar fra høyttaleren
•	 Start	høyttaleren	på	nytt.

Musikkavspilling er utilgjengelig 
på denne høyttaleren, selv etter 
gjennomført Bluetooth-tilkobling
-	 Enheten	kan	ikke	brukes	til	å	spille	

av musikk trådløst gjennom denne 
høyttaleren.

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling 
med en Bluetooth-aktivert enhet
-	 Dårlig	mottakerforhold	for	Bluetooth.	Flytt	

enheten nærmere denne høyttaleren eller 
fjern eventuelle hindringer mellom dem.



Philips	og	Philips	Shield	Emblem	er	registrerte	varemerker	som	
tilhører	Koninklijke	Philips	NV	og	brukes	under	lisens.
Dette	produktet	produseres	av	og	selges	under	ansvaret	til	TP	
Vision	Europe	B.V.	eller	et	tilknyttet	selskap,	og	TP	Vision	Europe	B.V.	
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