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1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før 
du bruker produktet. Garantien vil ikke 
være gyldig hvis det oppstår skader fordi 
instruksjonene ikke er fulgt.

Sikkerhet

Kjenn til disse sikkerhetssymbolene

CAUTION

FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT 
MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN). INGEN 
INNVENDIGE DELER KAN REPARERES AV BRUKEREN. 
OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT FAGPERSON.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

 Dette er et KLASSE II-apparat med 
dobbeltisolasjon, uten beskyttende 
jording.

  Vekselstrømspenning

 Bruk kun strømtilførsel som angitt i 
brukerhåndboken.

 ADVARSEL! 
Advarsel: Fare for elektrisk støt!

 Utropstegnet advarer brukeren om 
viktige bruksanvisninger.

Fare for elektrisk støt eller brann!

• Pass på at alle enheter er koblet fra 
stikkontakten før du kobler til eller 
endrer tilkoblinger.

• Produktet og utstyret må aldri utsettes 
for regn eller vann. Plasser aldri 
væskebeholdere, som f.eks. vaser, nær 
produktet. Hvis det søles væske på eller 
i produktet, må du koble produktet 
fra strømuttaket umiddelbart. Kontakt 
kundeservice for å få kontrollert 
produktet før bruk.

• Aldri plasser produktet og tilbehøret 
i nærheten av åpen ild eller andre 
varmekilder, inkludert direkte sollys.

• Aldri før gjenstander inn i 
ventilasjonsåpningene eller andre 
åpninger på produktet.

• Når støpselet eller en apparatkobling 
brukes som frakoblingsenhet, må 
frakoblingsenheten være klar til å brukes 
til enhver tid.

• Koble produktet fra stikkontakten før 
tordenvær begynner. 

• Alltid trekk i støpselet når du kobler fra 
strømledningen, aldri i ledningen. 

• Bruk produktet i tropisk og/eller 
moderat klima.

Fare for kortslutning eller brann!

• Se typeplaten på baksiden eller 
undersiden av produktet for å finne 
identifikasjon og nominell strøm.

• Før du kobler produktet til stikkontakten, 
må du påse at nettspenningen stemmer 
med verdien som står oppført på 
baksiden eller undersiden av produktet. 
Aldri koble produktet til stikkontakten 
hvis spenningen ikke er den samme.

Fare for personskade eller skade på dette 
produktet!

• Ved veggmontering må dette 
produktet være forsvarlig 
festet til veggen i samsvar med 
installasjonsinstruksjonene. Bruk kun 
den medfølgende veggbraketten (hvis 
tilgjengelig). Feil veggmontering kan føre 
til ulykker, personskader eller skader 
på produktet. Kontakt kundeservice i 
landet ditt hvis du lurer på noe.

• Aldri plasser produktet eller noen andre 
gjenstander over strømledninger eller 
oppå annet elektrisk utstyr. 

• Hvis produktet har blitt transportert i 
temperaturer som er lavere enn 5 °C, 
må du pakke ut produktet og vente til 
produktets temperatur er den samme 
som romtemperaturen før du kobler det 
til strømuttaket. 

• Deler av dette produktet kan være laget 
av glass. Behandle det forsiktig for å 
unngå personskader og skader.

Fare for overoppheting!

• Aldri installer aldri dette produktet på et 
avgrenset område. Sørg for at det alltid 
er fire tommer med luft rundt produktet 
for ventilasjon. Pass på at gardiner 
eller andre gjenstander aldri dekker til 
produktets ventilasjonsspor. 
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Ta vare på produktet

Bruk kun en tørr mikrofiberklut til å rengjøre 
produktet.

Ta vare på 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 er dekket av EU-direktiv 
2012/19/EU.

 Dette symbolet betyr at produktet 
inneholder batterier som dekkes av 
2013/56/EU og ikke kan kastes 
sammen med vanlig 
husholdningsavfall. Finn informasjon 
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

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.

Samsvar
Dette produktet er i samsvar med EFs krav til 
radiointerferens.

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-, DTS 
Play-Fi, Play-Fi og DTS Play-Fi- og Play-
Fi-logoene er registrerte varemerker eller 
varemerker som tilhører DTS, Inc. i USA og 
andre land. © 2021 DTS, Inc. MED ENERETT.

Logoen Wi-Fi CERTIFIED™ er et registrert 
varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

Philips TP Vision Europe B.V. erklærer herved 
at dette produktet er i samsvar med de 
grunnleggende kravene og andre relevante 
bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og 
UK Radio Equipment Regulations 2017.
Du kan finne samsvarserklæringen på 
www.philips.com/support.

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 instruksjonene på nettstedet for å velge 
språk. Deretter angir du modellnummeret til 
produktet ditt.
Eventuelt kan du kontakte kundeservice 
i landet ditt hvis du lurer på noe. Pass på 
at du har modell- og serienummeret til 
produktet ditt foran deg før du tar kontakt. 
Denne informasjonen er å finne på baksiden 
eller undersiden av produktet.



N
o

rs
k

5

2 Basshøyttaleren

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til 
Philips! For å dra full nytte av støtten som 
Philips tilbyr registrerer du basshøyttaleren 
din på www.philips.com/support.

Eskens innhold

Kontroller og identifiser artiklene i esken:

• Basshøyttaler  x 1
• Strømkabel * x 2
• Hurtigstartveiledning /  

Garantikort / Sikkeretsark x 1

  

1

2

3

Warranty Information

TAW8506 / 93 / 96 TAW8506 / 10TAW8506 / 37 TAW8506 / 98 TAW8506 / 94 

for Kina / Taiwan

CCC UL VDE VDEBS BS SAA BIS

for USA / Canada
for Europa / 
Storbritannia for Asia for India

• Strømledningsantall og -pluggtype 
varierer etter regioner.

• Bilder, illustrasjoner og tegninger som 
vises i denne brukerhåndboken skal 
kun brukes som referanse. Det faktiske 
produktet kan avvike i utseende.

Basshøyttaler

Denne delen inneholder en oversikt over 
den trådløse basshøyttaleren.

b

c
AC in ~

USB service

AC in ~

USB service

a

1 AC in ~ stikkontakt

Koble til strømforsyningen.

2 USB service stikkontakt

USB-kontakten er kun for service.

3  (Wi-Fi-instilling)-knapp/indikator
• Utløs Wi-Fi-innstilling for Play-Fi.
• Trykk på og hold inne knappen i  

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

4 sekunder for å aktivere WPS-modus.
• Trykk på og hold inne knappen i 

15 sekunder for å tilbakestille til 
basshøyttalerens fabrikkinnstillinger.

Handling LED-status Status

Kontinuerlig 
på

Tilkoblet/
sammenkobling 
utført

Trykk og

hold inne 
 i  

8 sekunder

Blink 
Wi-Fi-
adgangspunkt 
(AP)-modus

Trykk og

hold inne 
 i  

4 sekunder

Dobbelt 
blink 

Modus med 
Wi-Fi-beskyttet 
konfigurasjon 
(WPS)

Trykk og

hold inne 
 i  

15 sekunder

Fabrikktilbake-
stilling
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3 Koble til

Denne delen hjelper deg med å koble 
basshøyttaleren til en TV og andre enheter 
og deretter konfigurere den. 
Se hurtigstartveiledningen for informasjon 
om de grunnleggende tilkoblingene for 
basshøyttaleren og tilbehør. 

Merk

 • Se typeplaten på baksiden eller undersiden 
av produktet for å finne identifikasjon og 
nominell strøm.

 • Pass på at alle enheter er koblet fra 
stikkontakten før du kobler til eller endrer 
tilkoblinger.

Koble til strøm

• Før du kobler til strømledningen må 
du forsikre deg om at du har gjort alle 
andre tilkoblinger.

• Fare for skade på produktet! Forsikre 
deg om at matespenningen stemmer 
med spenningen som er trykt bakpå 
eller under enheten.

1 Koble strømkabelen til AC in~-
kontakten på basshøyttaleren og 
deretter inn i en stikkontakt.

or

AC in ~

USB service

AC in ~

USB service

AC in ~

1

2

AC in ~

USB service

*  Strømkabler og type plugger varierer fra 
region til region.

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-appen drevet av DTS Play-Fi 
til å kontrollere basshøyttaleren når du skal 
lytte til lydfiler. 

1 Koble telefonen eller nettbrettet til det 
samme Wi-Fi-nettverket som du vil 
koble basshøyttaleren til.

2 Last ned og installer Philips Sound-
appen 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 Trykk og hold inne -knappen (Wi-Fi) 
på baksiden i 8 sekunder for å utløse 
Wi-Fi-tilkoblingen. 
 » Vent til du hører en ny pipelyd 

fra høyttaleren, og slipp deretter 
knappen.

4 Vent til Wi-Fi-lampeindikatoren på 
baksiden av skapet går fra rask til sakte 
blinking. Når lampen blinker sakte, 
betyr det at høyttaleren går inn i Wi-Fi-
oppsettmodus.

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

Bare for iOS-versjonen

Wi-Fi-nettverk som brukes av iPhone bør 
byttes midlertidig til Play-Fi-enhetens 
AP. Start deretter Philips Sound-appen 
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. 

6 Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling vil Wi-
Fi-indikatoren 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.

7 Etter tilkobling kan du endre 
enhetsnavnet. Du kan velge mellom 
flere navn eller lage egne navn ved 
å velge Custom Name (egendefinert 
navn) 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.

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 basshøyttaleren 
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 

-knappen (Wi-Fi) på basshøyttaleren 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 Trykk og hold inne  (Wi-Fi)-knappen 
i 4 sekunder. Du vil høre en pipelyd, og 
Wi-Fi-lyset begynner å blinke dobbelt.

2 Trykk WPS -knappen på ruteren din. 
Knappen er vanligvis merket med denne 
WPS-logoen. 

WPS

3 Følg anvisningene i Philips Sound-
appen 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 -knappen (Wi-Fi) en gang hvis du 
vil avslutte WPS-modus. Hvis ikke avsluttes 
den automatisk etter 2 minutter.
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Koble basshøyttaleren til Philips 
Sound App

1 Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling vil Wi-Fi- 
indikatoren slutte å blinke og lyse 
kontinuerlig.

2 Start Philips Sound App fra DTS Play-Fi.

3 Velg hovedhøyttaler [TAW8506].

Solid AC in ~

USB service

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

TAW8506
Primary Speaker

Koble basshøyttaleren til en Philips 
Play-Fi-aktivert TV

1 Slå på DTS Play-Fi TV-apparatet som er 
koblet til internett.
» TV-lyden er dempet

2 Gå til TV-apparatets innstillingsmeny
» Settings (Innstillinger) > Sound (Lyd) 

> DTS Play-Fi

Settings

TV

Solid AC in ~

USB service

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

1

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi

Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

Dolby Atmos noti�cation

32
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TV-lydoppsett

Følg oppsettet på skjermen.

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled speakers 
at play-�.com

          Connect Speakers

1

DTS Play-Fi TV Audio

Connect Speakers

Select Speakers

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAW8506

DTS Play-Fi TV Audio

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled speakers 
at play-�.com

          Connect Speakers

1

DTS Play-Fi TV Audio

Connect Speakers

Select Speakers

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAW8506

DTS Play-Fi TV Audio

Konfigurering av Surroundlyd

Følg oppsettet på skjermen.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

TAW8506 er kompatibel med Philips DTS 
Play-Fi-aktiverte TV-apparater. Gå til  
www.philips.com/TAW8506/support for 
ytterligere informasjon.

www.philips.com/TAW8506/support

Oppgrader fastvare

For å få de beste funksjonene og best mulig 
brukerstøtte må du oppdatere produktet 
med den nyeste fastvareversjonen.

Oppdater fastvare via Philips Sound 
(Settings > Fine Tune / Update Firmware 
(Innstillinger > Finjuster / Oppdater fastvare)) 

Fastvaren til MCU og DSP kan oppgraderes 
til den nyeste versjonen via Philips 
Sound drevet av DTS Play-Fi. Gå til 
innstillingsmenyen og velg alternativet 
PS Fine Tune (Ps-finjustering) / Update 
Firmware (Oppdater fastvare) for å sjekke 
det ut. Når en oppgradering slippes, kan 
det du trykke på oppgraderingsikonet for å 
fortsette automatisk. 
Så snart dette produktet er koble til Wi-Fi,  
kan det motta fastvareoppdateringer 
trådløst. Oppgrader alltid med den nyeste 
fastvareversjonen for å forbedre produktets 
ytelse. 

Fabrikktilbakestilling

Tilbakestill enheten til standardinnstillingen.

1 Still inn er PÅ, trykk og hold inne Wi-Fi-
knappen i 15 sekunder.
 » Du hører en pipetone og 

basshøyttaleren starter på nytt 
automatisk. 

2 Basshøyttaleren tilbakestilles til 
fabrikkinnstillinger. 
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4 Produktspesifi-
kasjoner

Merk

 • Spesifikasjoner og design kan endres uten 
forvarsel.

Nettverksstøttet

• WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac trådløst 
frekvensbånd (Wi-Fi) / sendt 
radiofrekvenseffekt

• 2.4 G Wi-Fi: 
 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm

• 5 G Wi-Fi:
 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
 5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Basshøyttaler

• Strømforsyning: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
• Utgangseffekt (nominell): 150 W RMS ved 

10 % THD
• Strømforbruk: 40 W
• Standby strømforbruk: ≤ 0,5 W

• USB: 5 V  500 mA maks.
• Frekvensrespons: 40 Hz – 150 Hz
• Impedans: 3 Ω
• Mål (B x H x D): 240 x 400 x 390 mm
• Vekt: 8,6 kg

• Driftstemperatur: 0°C – 45°C
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5 Feilsøking

Advarsel

 • Fare for elektrisk støt! Aldri fjern kassen til 
dette produktet.

Aldri prøv å reparere produktet selv hvis du 
vil holde garantien gyldig. 
Hvis du støter på problemer når du bruker 
dette produktet, må du sjekke følgende 
punkter før du ber om service. Hvis du 
fortsatt har problemer, kan du få hjelp på 
www.philips.com/support. 

Ingen strøm

• Forsikre deg om at strømledningen er 
riktig satt inn.

• Forsikre deg om at det er strøm i 
vekselstrømuttaket.

Lyd

• Når avspillingen fryser og det ikke er 
lyd i Wi-Fi-modus, må du sjekke om 
hjemmenettverket ditt fungerer normalt.

Forvrengt lyd eller ekko.
• Hvis du spiller av lyd fra TV-en gjennom 

dette produktet, må du sørge for at  
TV-en er dempet. 

Wi-Fi

Wi-Fi-tilkobling kan ikke opprettes.
• Sjekk WLAN-nettverkets tilgjengelighet 

på ruteren.
• 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-appen 
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.



Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Gå til www.Philips.com/support 
for de nyeste oppdateringene og dokumentene.
Phlips og Philips Shield-emblemet er registrerte varemerker for Koninklijke 
Philips N.V. og er under lisens.
Dette produktet produseres av og selges under ansvaret til MMD Hong Kong 
Holding Limited eller et tilknyttet selskap, og MMD Hong Kong Holding 
Limited er garantien i forhold til dette produktet.
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