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Viktig

Sikkerhet

For 5G WiFi-enhet
Enheten for bruk i båndet 5150–5350 MHz er
kun for innendørs bruk, for å redusere faren for
skadelig interferens i mobile satellitsystemer på
samme kanal.

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.

•
•

•
•
•

Advarsel
•
•
•
•
•
•
•

Fjern aldri huset til denne høyttaleren.
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
denne høyttaleren unna vann, fuktighet og
væskefylte gjenstander.
Hold denne høyttaleren unna direkte sollys, åpen
ild eller varme.
Eksplosjonsfare hvis et batteri skiftes ut av feil type.

Hjelp og støtte
Besøk www.philips.com/support for
omfattende nettbasert støtte, der du kan:
• laste ned brukerhåndboken og
hurtigstartveiledningen
• se opplæringsvideoer (kun tilgjengelig for
utvalgte modeller)
• finne svarene på ofte stilte spørsmål
• sende oss et spørsmål på e-post
• chatte med representanten vår fra
kundeservice
Følg anvisningene på nettstedet for å velge
språk, og tast inn produktets modellnummer.
Alternativt kan du kontakte brukerstøtte i
landet du bor i. Før du kontakter dem, må du
notere deg produktets modellnummer og
serienummer. Disse opplysningene finner du
bak eller på undersiden av produktet.
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Den trådløse
høyttaleren

• Indiker statusen.
• Trykk og hold nede i 3 sekunder for å
sammenkoble med Ambilight TV-modus.
• Trykk for å velge LED-lampemodus.

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til
Philips! For å dra nytte av støtten som Philips
tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
www.philips.com/support.

• Trykk på
og
én gang for å øke
LED-lampens lysstyrke.
• Trykk på
og
én gang for å
redusere LED-lampens lysstyrke.

Hva er i esken
Sjekk og identifiser innholdet i pakken:
•
•
•
•
•

• Trykk for å øke eller senke lydstyrken.

• Spill av, pause eller gjenoppta
avspilling i Bluetooth/Play-Fi-avspilling.

Høyttaler
Strømledning
Hurtigstartveiledning
Sikkerhetsark
Verdensomspennende garanti

• Trykk på
og
én gang for å velge
neste LED-lampe.

Wi-Fi LED-indikator (hvit)
LED-status
Blink

Oversikt over høyttaleren

Dobbelt
blink

TOP

Kontinuerlig
på

Status
Wi-Fi-adgangspunkt
(AP)-modus
Modus med
Wi-Fi-beskyttet
konfigurasjon (WPS)
Tilkoblet/
sammenkobling utført

Wi-Fi-instillingsknapp
• Utløs Wi-Fi-innstilling for Play-Fi.
• Trykk på og hold inne knappen i 3
sekunder for å aktivere WPS-modus.
BACK

• Trykk på og hold inne knappen i 8
sekunder for å aktivere AP-modus.

10
11

For service
• USB-kontakt bare for oppgradering av
høyttalerens programvare. Ingen
avspillingsfunksjon.

AC ~ kontakten
• Koble til strømforsyningen.

4

• Trykk og hold nede for å aktivere
sammenkoblingsfunksjonen eller
koble fra den eksisterende
sammenkoblede Bluetooth-enheten.

RESET
• Trykk med en spiss gjenstand i 5
sekunder for å tilbakestille til
fabrikkinnstillinger.
10

AUX IN
• Lydinngangskontakt (3,5 mm) for en
ekstern lydkilde.

11

Innebygget LED-lampe

5
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Kom i gang

Koble til strømmen
• Høyttaleren drives av vekselstrøm.
• Koble AC IN-kontakten på høyttaleren til
en stikkontakt (19V
2.1A) ved hjelp av
den medfølgende strømledningen.
• Fare for produktskade! Kontroller at
strømforsyningsspenningen stemmer
overens med spenningen som er trykt på
baksiden eller undersiden av enheten.
LED-status

Status

Bytter til blå farge i
20 sekunder

Prøver å koble til
ruteren
Wi-Fi-forbindelsen
lyktes
Wi-Fi-forbindelsen
mislyktes

Slå av
Blinker rødt i
5 sekunder

Slå av og på
Koble strømkabelen fra hovedkontakten for å
slå av høyttaleren.
Merk
•

6

Høyttaleren slås av automatisk etter 15 minutter hvis
den ikke betjenes eller spiller av musikk.

4

Tilkoble

4

Vent til Wi-Fi-lampeindikatoren på
panelet øverst går fra rask blinking til
sakte pulsering. Sakte puls indikerer at
høyttaleren går over i
Wi-Fi-oppsettmodus.

Koble til Wi-Fi (trådløs
drift)
(For iOS- og Android-versjon)
Ved å sammenkoble denne enheten og
mobiltelefoner, nettbrett (f.eks. iPad, iPhone,
iPod touch, Android-telefoner osv.) til det
samme Wi-Fi-nettverket kan du bruke Philips
Sound App drevet av DTS Play-Fi til å kontrollere
lydplanken når du skal lytte til lydfiler.

1
2

Koble telefonen eller nettbrettet til det
samme Wi-Fi-nettverket som du vil
koble den trådløse høyttaleren til.

5

Sakte puls

Start Philips Sound App fra DTS Play-Fi.
Følg instruksjonene i appen for å koble
dette produktet til Wi-Fi-nettverket.

Last ned og installer Philips Sound
App drevet av DTS Play-Fi på en
telefon eller et nettbrett.

• Forsikre deg om at ruteren er slått
på og fungerer som den skal.

3

Blinker raskt

Philips Sound

Trykk og hold inne
(Wi-Fi)-knappen
på baksiden i 8 sekunder for å utløse
Wi-Fi-tilkoblingen.
Vent til du hører en ny pipelyd fra
høyttaleren, og slipp deretter
knappen.
To lyder

＞

7

Merk

7

Etter tilkobling kan du endre
enhetsnavnet. Du kan velge mellom flere
navn eller lage egne navn ved å velge
Custom Name nederst på navnelisten.
Hvis ikke, brukes standardnavnet.

8

Etter tilkobling kan dette produktet
utføre en programvareoppdatering.
Oppgrader til den nyeste programvaren
når du konfigurerer første gang.
Programvareoppgraderingen kan ta flere
minutter. Ikke koble fra høyttaleren, slå
av enheten eller gå ut av nettverket
under oppdateringen.

Bare for iOS-versjonen
Wi-Fi-nettverk som brukes av iPhone bør byttes
midlertidig til Play-Fi-enhetens AP. Start deretter
Philips Sound App på nytt for å fullføre
produktets Wi-Fi-oppsett. Se trinnene nedenfor:
•

Gå til Innstillinger.

•

Velg Wi-Fi-innstilling.

•

Velg Play-Fi-enheten i
Wi-Fi-oppsettet

•

Gå tilbake til Philips
Sound App for å
fortsette oppsettet.
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Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling vil
Wi-Fi-lysindikatoren på toppanelet
slutte å blinke og lyse kontinuerlig. Når
du har konfigurert produktet på
Wi-Fi-nettverket, kan du kontrollere det
fra hvilken som helst smarttelefon eller
nettbrett på samme nettverk.

AirPlay-oppsett
Bruk AirPlay til å konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen til
iOS-enheten (iOS7 eller nyere) og lydplanken.

1
2

iOS-enhet: Settings > Wi-Fi > select home
network [Play-Fi Device (xxxxxx)].
Start Philips Sound App fra DTS Play-Fi.
Følg instruksjonene i appen for å koble
dette produktet til Wi-Fi-nettverket.
Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling vil
Wi-Fi-lysindikatoren på frontskapet
slutte å blinke og lyse kontinuerlig.
Når du har konfigurert produktet på
Wi-Fi-nettverket, kan du kontrollere det
fra hvilken som helst smarttelefon eller
nettbrett på samme nettverk.
Når du bruker APP for å spille musikk, vil
skjermpanelet vise PLAY-FI.

Merk
•

Etter tilkobling kan produktet utføre en
programvareoppdatering. Oppgradering kreves etter
første oppsett. Uten oppgraderingen vil kanskje ikke
alle produktfunksjoner være tilgjengelige.

•

Når det første oppsettet ikke lykkes, må du holde inne
Wi-Fi-knappen på høyttaleren i 8 sekunder til den
andre pipelyden kan høres og Wi-Fi-lyset endres til
langsom blinking. Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen, start
appen på nytt og start konfigurasjonen på nytt.

•

Hvis du vil bytte fra ett nettverk til et annet, må du
sette opp tilkoblingen på nytt. Trykk på og hold inne
(Wi-Fi) Wi-Fi-knappen på høyttaleren i 8
sekunder for å tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen.

WPS-modus
Hvis ruteren har Wi-Fi Protected Setup (WPS),
kan du sette opp tilkoblingen uten å oppgi
passord.

1

3

Etter tilkobling kan du endre
enhetsnavnet. Du kan velge mellom flere
navn eller lage egne navn ved å velge
Custom Name nederst på navnelisten.
Hvis ikke, brukes standardnavnet.

2

4

Etter tilkobling kan dette produktet utføre
en programvareoppdatering.
Oppgrader til den nyeste programvaren
når du konfigurerer første gang.
Programvareoppgraderingen kan ta flere
minutter. Ikke koble fra høyttaleren, slå av
enheten eller gå ut av nettverket under
oppdateringen.

3

Trykk og hold inne kalibreringsknappen i
4 sekunder. Du vil høre en pipelyd, og
Wi-Fi-lyset begynner å blinke dobbelt.
Trykk på WPSknappen på ruteren.
Knappen er vanligvis
merket med denne
WPS-logoen.
Følg anvisningene i Philips Sound APP
drevet av DTS Play-Fi for å starte
sammenkoblingen.

Merk
•
•

WPS er ikke en standardfunksjon på alle rutere. Hvis
ruteren din ikke har WPS, må du bruke standard
Wi-Fi-oppsett.
Trykk på
(Wi-Fi)-knappen en gang hvis du vil
avslutte WPS-modus. Hvis ikke avsluttes den
automatisk etter 2 minutter.

9
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Betjening av
belysningen

Du kan stille inn den innebygde LED-lampen
på høyttaleren slik at den følger fargen til
Philips Ambilight-TV-en. Eventuelt kan du stille
inn lyset slik at det viser en forhåndsinnstilt
fargestil, eller du kan slå lyset av.
Trykk på
-knappen gjentatte ganger på
høyttaleren for å slå på lysmodus: 1. Jobb
med Ambilight, 2. Stemningsbelysning, 3. Av.

1

Før du starter oppsettet, må du forsikre
deg om at høyttaleren og TV-en er
koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.

2

Slå på Phillips Ambilight TV. Oppsettet
for Ambilight TV-sammenkoblingen skal
utføres på TV-en.

3

Aktiver konfigurasjonen som vist på
Ambilight-TV-en.
Settings > Ambilight > Ambilight extension
> Ambilight+Philips Wireless Home
Speakers > Configure.

4

Følg oppsettsanvisningene på TV-en.
Den ber deg holde inne
-knappen
på høyttaleren for å gå i
sammenkoblingsmodus med Ambilight TV.

Konfigurer høyttalerne slik at det følger
Ambilight-TV-ens farger. Høyttaleren
forsterker Ambilight-effekten fra TV-skjermen.

5

Når høyttaleren åpnes for
sammenkobling, blinker LED-lampen gult.

Høyttaleren fungerer med følgende
apparater i Philips Ambilight TV-serien:

6

Når høyttaleren er sammenkoblet med
en Ambilight-TV, følger høyttalerens
LED-lampe Ambilight TV.

Sammenkobling med
Ambilight TV

Region/år

Europa

2019-serien
OLED984/OLED934
OLED854/OLED804
8804/8204
7504/7394/7354/
7334/7304

OLED984
Asia og
Stillehavsom- OLED804
rådet
7374

2020-serien
OLED935
OLED865/OLED855/
OLED805
9435/9235/9005
8555/8545/
8535/8505
OLED935
OLED805
8265/8215

Merk
•
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Sammenkoblingen tidsavbrytes etter 2 minutter.

Følg musikk
Hvis ingen Ambilight-TV er koblet til eller
hvis TV-en er koblet fra, vil LED-lampen på
høyttaleren automatisk bytte til Follow
Music under avspilling av musikk.
Du kan velge en av stilene som følger lydens
dynamikk.

1

For å stille inn LED-lampen må du
trykke på
-knappen på høyttaleren
til modus 1, “Virke med Ambilight”.

2

Du kan velge en av de
forhåndsinnstilte fargestilene. Still inn
fargen ved å trykke på
og
for
å velge fargestilen du ønsker.

Følgende stiler er tilgjengelige i Follow Music:
• Varm hvit – Standard statisk farge
• Varm lava - Røde fargevariasjoner
• Dypt vann - Blå fargevariasjoner
• Grønn natur - Grønne fargevariasjoner
• Appelsin - Oransje fargevariasjoner
• Sitron - Gule fargevariasjoner
• Lavender – Lyselilla fargevariasjoner

•
•
•
•

Grønn natur - Grønn statisk farge
Appelsin – Oransje statisk farge
Sitron – Gul statisk farge
Lavender – Lyselilla statisk farge

Merk
•

Hold strømtilførselen tilkoblet i stemningslys-modus.
Nettverket eller Bluetooth-forbindelse kreves ikke i
stemningslys-modus.

Justere lysstyrke
still inn LED-lampens lysstyrke.
• Trykk på
og
én gang for å øke
LED-lampens lysstyrke.

Stemningsbelysningsmodus
Stemningslydmodus (Lounge-modus) på
høyttaleren lar deg slå på LED-lampen (statisk
lys) med eller uten lydavspilling.
Dermed kan du lyse opp rommet ditt med
LED-lys.

1
2

For å stille inn LED-lampen må du trykke
på
-knappen på høyttaler til modus 2
“stemningsbelysning-modus”.

• Trykk på
og
én gang for å redusere
LED-lampens lysstyrke.

Du kan velge en av de forhåndsinnstilte
fargestilene. Still inn fargen ved å trykke
på
og
for å velge fargestilen du
ønsker.

Følgende stemningslysstiler er tilgjengelige:
• Varm hvit – Standard statisk farge
• Varm lava - Rød statisk farge
• Dypt vann - Blå statisk farge
11

LED-lampe av
For å slå av LED-lampen må du trykke på
-knappen på høyttaleren til modus 3, “Av”.

Oversikt
Modus

Ambilight TV

LED-status

Følg Ambilight
TV

Sammenkoblet

Følg fargen til
Ambilight-TV-en

•

Trykk og hold nede i 3 sekunder for
å gå inn i sammenkoblingsmodus.

Følg musikk

Ikke
sammenkoblet

Varierer etter
rytmen i lyden i
musikkavspillingen

•

Trykk på
farge.

•

Trykk på
og
for å øke
eller redusere lysstyrken.

1

2

Stemningslys
(Lounge-modus)

Statisk farge

3

Av

Av

12

Handling

og

for å velge

6

Spill av

Kontrollere avspilling
Ved musikkavspilling
Trykk for å sette på pause eller
fortsette avspillingen

Spille av fra Bluetooth-enheter

Justere volumet
Med denne høyttaleren kan du høre lyd fra
Bluetooth-enheten din.

Lytte til en ekstern enhet
Merk
•

Sørg for at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten
din.

•

Den maksimale avstanden for sammenkobling av
høyttaleren og Bluetooth-enheten er 20 meter (66 fot).

•

Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan
forårsake forstyrrelser.

1

Trykk på og hold inne
-knappen på
baksiden i 8 sekunder for å aktivere
Bluetooth-sammenkoblingsmodus.

2

3

På Bluetooth-enheten slår du på
Bluetooth, søker etter og velger “Play-Fi
Device (XXXXXX)-BT” for å starte
tilkoblingen.
Velg og spill lydfiler eller musikk på
Bluetooth-enheten.

LED-indikator
Blinker sakte
blått
Lyser blå

Koble til MP3-spilleren for å spille av lydfiler
eller musikk.

Dette trenger du
• En MP3-spiller.
• En 3,5 mm stereolydkabel

1

Beskrivelse
• Klar for
sammenkobling
• Koble til den sist
tilkoblede enheten
Koblet

2

Bruk den 3,5 mm store stereolydkabelen
til å koble MP3-spilleren til AUDIO
IN-kontakten på produktet.
Trykk på knappene på MP3-spilleren for
å velge og spille av lydfiler eller musikk.

Lytte til Spotify
Merk
•

For å koble fra en enhet må du trykke på og holde
inne
i 2 sekunder til LED-indikatoren blinker blått
raskt.

•

Når du slår på høyttaleren, prøver den alltid å
automatisk koble til den siste tilkoblede enheten.

•

For å tømme sammenkoblingsinformasjonen må du
trykke på og holde inne
i 2 sekunder til
LED-indikatoren blinker sakte blått i 3 sekunder.

Bruk telefonen, nettbrettet eller
datamaskinen din som en fjernkontroll for
Spotify.
Gå til spotify.com/connect for å se hvordan.
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Oppgradere fastvare
For å få de beste funksjonene og best mulig
brukerstøtte må du oppdatere produktet
med den nyeste fastvareversjonen.

Alternativ 1:
Oppdater fastvaren med Philips Sound
APP (Settings > PS Fine Tune)
Fastvaren til MCU og DSP kan oppgraderes
til den nyeste versjonen via Philips Sound
APP drevet av DTS Play-Fi. Gå til
Settings-menyen og velg alternativet PS Fine
Tune for å sjekke det ut. Når en oppgradering
slippes, kan du trykke på oppgraderingsikonet
for å fortsette automatisk. Så snart dette
produktet er koblet til Wi-Fi, kan det motta
fastvareoppdateringer trådløst. Oppgrader
alltid med den nyeste fastvareversjonen for å
forbedre produktets ytelse.

Alternativ 2:
Oppdatere fastvare via USB

1

2
3

14

Sjekk om en nyere fastvareversjon er
utgitt på www.philips.com/support.
Søk etter modellen din og klikk på
«programvare og drivere» (Software
and drivers).
Last ned fastvaren til en
USB-flashstasjon.
Følg anvisningene for
fastvareoppgradering.

7

Produktspesifikasjoner

Trådløst nettverk

802,11 a/b/g/n/ac

2.4G Wi-Fi-senderens
2412-2472MHz
frekvensrekkevidde
2.4G Wi-Fi-senderens
20±2dBm
effekt

Merk
•

Nettverksstøttet

Produktinformasjonen kan endres uten forvarsel.

5G Wi-Fi-senderens
frekvensrekkevidde

5725-5825MHz

5G Wi-Fi-senderens
effekt

12±2dBm

Generell informasjon
Strømforsyning

100-240V~, 50/60 Hz

Mål (B x H x D)

350 x 151 x 132 mm

Vekt (hovedenhet)

3,5Kg

Forsterker
Utgangseffekt

80W RMS

Frekvensrespons

20-20000Hz

Strømforbruk
Strømforbruk

60 W

Forbruk i semistandby

6W

Signal-til-støy-forhold > 70db

Høyttalere
Impedans
Inngangseffekt
Høyttalerdriver

40Hm
30W (bass),
10W (diskant)
2 x 3,5” bass, 2 x 1”
diskant, 2 x passive
radiatorer

Bluetooth
Bluetooth-versjon

4.2

Frekvensrekkevidde

2402-2480MHz

Maksimal
overføringsstrøm

6dBm

ftheKompatible
Bluetooth-profiler

A2DP

Bluetooth-rekkevidde ca. 20m

15
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Feilsøking

Bluetooth
Dårlig kvalitet ved avspilling fra en
tilkoblet Bluetooth-enhet.

Advarsel
•

Fare for elektrisk støt! Fjern aldri foringsrøret på
produktet

For å holde garantien gyldig må du aldri
prøve å reparere produktet selv.
Hvis du opplever problemer når du bruker
dette produktet, kontrollerer du følgende
punkter før du ber om service. Hvis
problemet vedvarer, kan du få brukerstøtte
på www.philips.com/support.

Generelt
Ingen strøm
• Forsikre deg om at det er strøm i
vekselstrømuttaket.
• Sørg for at AC IN-stikkontakten på
høyttaleren er koblet riktig til.
• For å spare strøm vil høyttaleren slås av
automatisk etter 15 minutter hvis ingen
radiosignal mottas eller ingen lydenhet er
tilkoblet.

• Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten
nærmere høyttaleren, eller fjern eventuelle
hindringer mellom enheten og høyttaleren.

Jeg finner ikke enhetens Bluetooth-navn
på Bluetooth-enheten min
• Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen
er aktivert på Bluetooth-enheten.
• Sammenkoble enheten på nytt med
Bluetooth-enheten din.

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 på nytt.

Wi-Fi

Ingen lyd

Wi-Fi-tilkobling kan ikke opprettes.

• Juster volumet på denne høyttaleren.

• Sjekk WLAN-nettverkets tilgjengelighet på
ruteren.

• Juster volumet på den tilkoblede enheten.
• I AUDIO IN-modus må du kontrollere at
musikkavspilling gjennom Bluetooth er
stanset.
• sørg for at Bluetooth-enheten er innenfor
driftsområdet.

Ingen respons fra høyttaleren
• Start høyttaleren på nytt.

16

• Plasser Wi-Fi-ruteren nærmere enheten.
• Forsikre deg om at passordet er riktig.
• Kontroller WLAN-funksjonen eller start
modemet og Wi-Fi-ruteren på nytt.

Play-Fi
Kan ikke oppdage Play-Fi-støttede
enheter fra appen.
• Forsikre deg om at enheten er koblet til
Wi-Fi.

Kan ikke spille av Play-Fi-musikk
• Enkelte nettverkstjenester eller innhold
som er tilgjengelig via enheten vil kunne bli
utilgjengelig hvis tjenesteleverandøren
innstiller tjenesten.
• Når den første konfigureringen ikke lykkes,
lukker du Philips Sound APP drevet av DTS
Play-Fi. Start appen på nytt.
• Når høyttaleren ble angitt som stereopar
eller surroundlyd, må høyttaleren kobles
fra i appen før den brukes separat.
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Merknad

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.

Samsvar

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
finner samsvarserklæringen på
www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet
Kassering av gammelt produkt

Produktet ditt er designet og produsert med
høykvalitets materialer og komponenter som
kan resirkuleres og gjenbrukes.

innsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter og batterier. Følg
lokale forskrifter og aldri avhende produktet
og batterier sammen med vanlig
husholdningsavfall. Korrekt avhending av
gamle produkter og batterier bidrar til å
forhindre negative konsekvenser for miljøet
og menneskers helse.

Miljøinformasjon
All unødig emballasje er utelatt. Vi har prøvd
å gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre
materialer: papp (eske), polystyrenskum
(buffer) og polyetylen (poser, beskyttende
skumplate)
Systemet ditt består av materialer som kan
resirkuleres og gjenbrukes om de
demonteres av en spesialisert bedrift. Gjør
deg kjent med lokale forskrifter for avhending
av emballasje, brukte batterier og gammelt
utstyr.

FCC-erklæring (kun USA
og Canada)
Denne enheten er i samsvar med del 15 i
FCC-reglene. Driften er underlagt følgende
to krav: (1) Denne enheten skal ikke føre til
skadelig interferens, og (2) denne enheten
må godta all mottatt interferens, inkludert
interferens som kan føre til 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.

Dette symbolet på et produkt betyr at
produktet er omfattet av europeiske direktiv
2012/19/EU.
Merk
•

Dette symbolet betyr at produktet inneholder
batterier som dekkes av europeisk direktiv
2013/56/EU. Batteriene kan ikke kastes
sammen med vanlig husholdningsavfall. Gjør
deg kjent om lokale forskrifter.
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Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i
samsvar med begrensningene for en innretning i
klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene.

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, hvis det ikke installeres og
brukes i henhold til anvisningene, kan det føre til
skadelig interferens for radiokommunikasjon.
Det er derimot ingen garanti for at det ikke vil
forekomme interferens 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)
Reorientere eller flytte mottakerantennen. (2)
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
(3) Koble utstyret til en stikkontakt på en annen
krets enn den som mottakeren er koblet til. (4)
Kontakt forhandleren eller en erfaren
radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Erklæring om advarsel om RF
Enheten har blitt evaluert og overholder de
generelle RF-eksponeringskravene. Enheten
kan brukes under bærbare eksponeringsforhold
uten begrensninger.

IC-Canada :CAN IECES-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.
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Merknad om varemerker

For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Produsert under lisens fra DTS, Inc. (for selskaper med hovedkontor
i USA/Japan/Taiwan) eller under lisens fra DTS Licensing Limited (for alle andre selskaper).
DTS-, Play-Fi- og DTS Play-Fi-logoen er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører DTS, Inc. i USA og
andre land. 2020 DTS, Inc. MED ENERETT.

Wi-Fi CERTIFIED-logoen er et sertifiseringsmerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

For å kontrollere denne AirPlay 2-aktiverte høyttaleren kreves iOS 11.4 eller nyere. Bruk av Works with
Apple-symbolet betyr at utstyret er utviklet for å virke spesifikt med teknologien som er identifisert i symbolet og
sertifisert av utvikleren til å overholde Apples ytelsesstandarder.
Apple® og Airplay® er varemerker som tilhører Apple Inc, registrert i USA og andre land.

Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisenser, som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. MMD Hong Kong
Holding Limiteds bruk av slike merker er lisensiert. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.

Google, Google Play og Chromecast built-in er varemerker som tilhører Google LLC. Google-assistenten er
utilgjengelig på enkelte språk og i enkelte land.
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Spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Gå til www.philips.com/support for de nyeste oppdateringene og dokumentene.
Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for 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 selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.
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