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Vigtigt1

Sikkerhed

Varsel

Kend disse sikkerhedssymboler

Dette "lynnedslag" indikerer, at uisoleret materiale 
i din enhed kan forårsage elektrisk stød. Af hensyn 
til sikkerheden for alle i din husstand, må du ikke 
fjerne produktets afdækning.
Udråbstegnet henleder opmærksomheden på 
funktioner, som du bør læse den vedlagte 
litteratur nøje for at undgå drifts- og 
vedligeholdelsesproblemer.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller 
elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for 
regn eller fugt, og genstande fyldt med væsker, 
f.eks. vaser, må ikke placeres på dette apparat.
FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød skal du 
tilpasse den brede klinge på stikket til den brede 
slids og sætte det helt ind.

Fjern aldrig huset på dette apparat.
Smør aldrig nogen del af denne enhed.
Placer aldrig denne enhed på andet elektrisk 
udstyr.
Hold denne enhed væk fra direkte sollys, åben ild 
eller varme.
Kig aldrig ind i laserstrålen inde i denne enhed.
Sørg for, at du altid har let adgang til netlednin-
gen, stikket eller adapteren for at afbryde denne 
enhed fra strømmen.

Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
Installeres i overensstemmelse med 
producentens anvisninger.
Installer ikke i nærheden af varmekilder som 
radiatorer, varmeregistre, komfurer eller 
andre apparater (herunder forstærkere), der 
producerer varme.

Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller 
klemt, især ved stikkontakter, 
bekvemmelighedsdåser og ved det sted, hvor de 
kommer ud af apparatet.
Brug kun tilbehør/tilbehør, der er speci�ceret af 
producenten.
Brug kun med den vogn, det stativ, det stativ, 
den stativholder eller det bord, der er angivet af 
producenten eller solgt sammen med apparatet.
Ved brug af en vogn skal man være forsigtig, når 
man �ytter vogn/apparatkombinationen for at 
undgå skader som følge af væltning.

Det er nødvendigt at trække stikket ud af 
stikkontakten i forbindelse med lynnedslag 
eller når apparatet ikke bruges i længere tid.
Overdrag al service til kvali�ceret 
servicepersonale. Service er påkrævet, når 
apparatet er blevet beskadiget på nogen 
måde, f.eks. hvis strømforsyningskablet eller 
stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske 
eller faldet genstande ned i apparatet, hvis 
apparatet har været udsat for regn eller fugt, 
hvis det ikke fungerer normalt eller er blevet 
tabt.
Batteribrug advarsel ― For at undgå 
batterilækage, som kan medføre personskade, 
materielle skader eller beskadigelse af 
fjernbetjeningen:

Installer batteriet korrekt, + og - som 
markeret på fjernbetjeningen.
Batterier må ikke blandes (gamle og nye eller 
kulstof- og alkalinebatterier osv.).
Fjernkobl batteriet, når fjernbetjeningen ikke 
bruges i længere tid.

Batteriet må ikke udsættes for overdreven 
varme, f.eks. solskin, ild eller lignende.
Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk.
Der må ikke placeres nogen farekilder på 
apparatet (f.eks. væskefyldte genstande, tændte 
stearinlys).
Hvis netstikket eller en apparatkobling anvendes 
som afbryder, skal afbryderanordningen forblive 
let betjenbar.
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Varsel Bemærk

Høresikkerhed
FCC-informationer

Lyt ved moderat lydstyrke

Sådan fastsætter du et sikkert 
lydstyrkeniveau

Lyt i rimelige tidsrum

Brug af betjeningselementer eller justeringer 
eller udførelse af andre procedurer end heri kan 
resultere i farlig lasereksponering eller anden 
usikker drift.

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan 
forringe din hørelse. Dette produkt kan 
producere lyde i decibelområder, der kan 
forårsage høretab for en normal person, selv 
ved eksponering på mindre end et minut. De 
højere decibelområder tilbydes til dem, der 
måske allerede har oplevet et vist høretab.

Lyd kan være bedragerisk. Med tiden tilpasser 
din hørelse "komfortniveau" til højere 
lydstyrker. Så efter længere tids lytning kan 
det, der lyder "normalt", faktisk være højt og 
skadeligt for din hørelse. For at beskytte dig 
mod dette skal du indstille lydstyrken til et 
sikkert niveau, før din hørelse tilpasser sig, og 
lade den stå der.

Sæt din lydstyrkekontrol på en lav indstilling.
Hæv langsomt lyden, indtil du kan høre den 
behageligt og klart uden forvrængning.

Langvarig udsættelse for lyd, selv ved normalt 
sikre niveauer, kan også forårsage høretab.
Sørg for at bruge dit udstyr på en rimelig 
måde og hold passende pauser.

Sørg for at overholde følgende 
retningslinjer, når du bruger dine 
hovedtelefoner

Lyt ved rimelige lydstyrker i rimelige perioder.
Sørg for ikke at justere lydstyrken, 
efterhånden som din hørelse tilpasser sig.
Lad være med at skrue så højt op for lyden, at 
du ikke kan høre, hvad der er omkring dig.
Du skal være forsigtig eller midlertidigt 
afbryde brugen i potentielt farlige 
situationer.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i 
overensstemmelse med grænserne for en digital 
enhed i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglerne. 
Disse grænser er designet til at yde rimelig 
beskyttelse mod skadelig interferens i en 
installation i boliger. Dette udstyr genererer, bruger 
og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis 
det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse 
med instruktionerne, forårsage skadelig interferens 
i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti 
for, at der ikke vil forekomme interferens i en 
bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager 
skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, 
hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for 
udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at 
afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller �ere af 
følgende foranstaltninger:

Opnyt retning eller �ytning af 
modtagerantennen.
Forøg afstanden mellem udstyret og 
modtageren.
Slut udstyret til en stikkontakt på et andet 
kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
Konsulter forhandleren eller en erfaren 
højttaler/TV-tekniker for at få hjælp.

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i 
FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to 
betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage 
skadelig interferens, og (2) denne enhed skal 
acceptere enhver modtaget interferens, herunder 
interferens, der kan forårsage uønsket drift.

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Denne enhed indeholder licensfritagede 
sender(e)/modtager(e), der er i overensstemmelse 
med Innovation, Science and Economic 
Development Canadas licensfritagede RSS(s). 
Betjening er underlagt følgende to betingelser:
1. Denne enhed må ikke forårsage interferens.
2. Denne enhed skal acceptere enhver interferens, 
herunder interferens, der kan forårsage uønsket 
drift af enheden.
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2 Din partshøjttaler
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! 
For at få fuldt udbytte af den support, som Philips 
tilbyder, skal du registrere dit produkt på 
www.philips.com/support.

Hvad der er i æsken
Kontroller og identi�cer indholdet af din pakke 
og identi�cer det:
• Hovedenhed
• Ac-strømkabel
• Snakkestartsvejledning
• Sikkerhedsblad

Garantikort• 
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Oversigt over hovedenheden
Øverste panel:

1 USB play (USB-afspilning)
2 Guitar in (Guitar i)
3 Mic in (Mikrofon ind)
4 Guitar vol
5 Mic vol
6 Echo
7 Vocal fader
8 Volume +
9 Mute
10 Forrige
11 Standby (rød indikator)

12 Lydstyrke -
13 Indikator for batteriniveau
14 Afspilning/Pause
15 Bluetooth (blå indikator)
16 Næste
17 Light (Lys)
18 Voice changer (Stemmeskifter)
19 Bass
20 Treble (Diskant)
21 Line out
22 Line in

1

2
3
4

5

6
7
8

9
10

11
12

13

22

21

20

19
18

17
16

15

14
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Oversigt over 
hovedenheden

Grundlæggende 
afspilning

Bagpanel:

1

2

1 Trolley
2 AC strømudtag

Tryk på og hold den nede i 3 sekunder 
for at tænde/slukke for enheden.
Tryk på for at kontrollere 
batteriniveauet i tændt tilstand.

Tryk gentagne gange for at skifte 
mellem vocal fader on og vocal fader 
off.

Drej på Bass -knappen for at justere 
basniveauet.

Drej Treble -knappen for at justere 
diskantniveauet.

Dryk på for at springe til næste spor.

Tryk på for at vende tilbage til det 
forrige spor.

Tryk på for at øge lydstyrken.

Tryk på for at sænke lydstyrken.

Kontakt for at slå lydløs til eller fra.

Drej for at justere mikrofonens 
lydstyrke.

Drej for at justere mikrofonens 
ekko.

Tryk på for at sætte en afspilning 
midlertidigt på pause; tryk igen for 
at genoptage afspilningen.

Tryk på for at aktivere 
Bluetooth-tilstand.
Tryk og hold nede for at afbryde 
Bluetooth-forbindelsen.

Tryk gentagne gange for at skifte 
mellem stemmetoner: 
stemme1/stemme2/stemme3/
stemme4/stemme slukket.

Tryk gentagne gange for at skifte 
lystilstand for højttalerlyset.
Tryk og hold nede for at 
tænde/slukke stroboskoplyset.
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Varsel

Varsel

Bemærk

Kom i gang3

Tilslut strøm

Indsæt en USB-lagerenhed til 
afspilning af lyd.

Microphone input.

Guitar input.

Slut en ekstern enhed til via 
Line in -stikket for at afspille 
lyd.

Giv lyd ud til en ekstern enhed 
via Line out jackstikket.

Drej på Guitar vol -knappen for 
at justere lydstyrken for guitaren 
(hvis den er tilsluttet).

Brug af betjeningselementer eller justeringer 
eller udførelse af andre procedurer end heri kan 
resultere i farlig lasereksponering eller anden 
usikker drift.

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i 
rækkefølge.
Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om at 
oplyse apparatets model- og serienummer. 
Modelnummeret og serienummeret er på 
bagsiden af apparatet. Skriv numrene her:
Model nr.
Serienr.

Risiko for produktskade! Sørg for, at 
strømforsyningsspændingen svarer til den 
spænding, der er påtrykt på bagsiden eller 
undersiden af produktet.
Risiko for elektrisk stød! Når du trækker stikket 
ud af stikkontakten, skal du altid trække stikket 
ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.

Hvor du tilslutter til vekselstrømmen, skal du sikre 
dig, at du har afsluttet alle andre tilslutninger.

Tilslut vekselstrømskablet til 
vekselstrømsindgangen på enhedens bagpanel.
Sæt derefter den anden ende af 
vekselstrømskablet i en stikkontakt.

Strømkabelmængden og stiktypen varierer fra 
region til region.
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Strøm på

Juster bas og diskant

Oplad det indbyggede 
batteri

Sæt netledningen AC i for at oplade det 
indbyggede batteri. Batteriindikatorerne 
blinker på forskellige måder for at angive 
opladningsstatus.

Højttaleren er designet med en smart 
batterikontrolfunktion for din bekvemme-
lighed.

Tryk på     -knappen for at vise det aktuelle 
batteriniveau på enhedens LED-indikatorer i 
tændt tilstand, mens enheden ikke oplades.

Bemærk
Partyhøjttaleren går altid ind i 
Bluetooth-parringstilstand, hver gang du tænder 
den.

Tryk på 

Tryk på og hold den nede i 3 sekunder for at 
tænde/slukke festhøjttaleren.

Drej Bass -knappen for at justere basniveauet. 
Drej med uret for at øge basniveauet, og drej 
mod uret for at sænke basniveauet. Drej Treble 
-knappen for at justere diskantniveauet. Drej med 
uret for at øge niveauet, og drej mod uret for at 
sænke niveauet.

Bemærk: De �re indikatorer på enheden slukker 
efter 15 sekunder, når batteriet er fuldt opladet.

4 LED hvidt lys op = ca. 100 % fuld
3 LED hvidt lys op = ca. 80 % fuld
2 LED hvidt lys op = ca. 50 % fuld
1 LED hvidt lys op = ca. 20 % fuld
(indikerer, at der er behov for opladning)

Bemærk: Når batteriniveauet er lavt, blinker alle 
batteri-LED-indikatorer samtidig, og der høres en 
promtone.

20%

100%

50%

80%

100%

15 sek

20%

Lavt 
batteri:

50%

80%

100%
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Bemærk

ændringer i 
lyseffekt

4 Afspilning af lyd via 
Bluetooth

5

Tænd eller sluk for 
dekorativt lys

Tilslut en enhed

Tilslut en enhed 
automatisk

Tilslut en enhed manuelt

1. I tændt tilstand skal du trykke gentagne 
gange på Light-knappen for at skifte mellem 
forskellige lystilstande for højttalerlyset.

2. I tændt tilstand skal du trykke på og holde 
Light-knappen nede i 3 sekunder for at 
tænde/slukke stroboskoplyset.

1 Tryk og hold      -knappen nede i 3 sekunder for 
at tænde festhøjttaleren. Enheden går 
automatisk ind i Bluetooth-parringstilstand, og 
den blå baggrundsbelysning på    -knappen og 
det blå højttalerlys blinker for at minde dig om 
at oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed.

2 På din Bluetooth-enhed skal du aktivere 
Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, 
der kan parres.

2 På din Bluetooth-enhed skal du aktivere 
Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, der 
kan parres.

1 Når festhøjttaleren er i USB- eller Line in-kilde, 
skal du trykke kort på    -knappen for at skifte til 
Bluetooth-kilde og gå ind i parringstilstand. Det 
blå baggrundslys på    -knappen og det blå 
højttalerlys blinker for at minde dig om at 
oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed.

3 Vælg [Philips TAX5206]
der vises på din enhed til parring. Når 
forbindelsen er lykkedes, forbliver den blå 
baggrundsbelysning på    -knappen lyser 
konstant.

Produktet kan streame musik fra din 
Bluetooth-enhed til systemet via Bluetooth.

Lystilstand 3

Lystilstand 1

Lystilstand 2

1

2 Strobe Lys

Lystilstand 4

3 sek

Light

Light

Light

Light

Light

Light

Light On/Off

Lys slukket

Før du parrer en enhed med dette produkt, skal 
du læse brugermanualen for 
Bluetooth-kompatibilitet.
Produktet kan huske maksimalt otte parrede 
enheder. Den niende parrede enhed erstatter 
den første.
En forhindring mellem dette produkt og en 
Bluetooth-enhed kan reducere den operationelle 
rækkevidde. Hold dig væk fra enhver anden 
elektronisk enhed, der kan forårsage interferens.
Den operationelle rækkevidde mellem dette 
produkt og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter 
(30 fod).
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Afbrydelse af en enhed

Bemærk
Du skal genindsætte USB-stikket i stikket, hvis du 
vil skifte tilbage til USB fra de andre kilder.

3 Vælg [Philips TAX5206]
der vises på din enhed til parring. Når 
forbindelsen er lykkedes, forbliver den blå 
baggrundsbelysning på    -knappen lyser 
konstant.

Bemærk

Afspilning af lyd via 
USB

6

Afspilning fra en 
USB-lagerenhed

Sørg for, at USB-enheden indeholder spilbart 
lydindhold i understøttede formater. 
Understøttede formater: MP3, WAV, WMA, FLAC. 
FLAC-formatet lyd understøtter kun ikke over 16 
bitrate og 1M kodehastighed.
Enheden understøtter max 128G USB og �l 
format FAT16/FAT32/exFAT.
Hvis USB-enheden ikke genkendes og ikke kan 
læses, eller hvis lydindholdet i USB-enheden ikke 
kan afspilles, skifter festhøjttaleren automatisk til 
Bluetooth-kilde.

1 Tryk på og hold      -knappen nede i 3 sekunder 
for at tænde partyhøjttaleren, hvorefter du 
hører en promptone.

2 Sæt enhedens USB-stik ind i USB-stikket.

4 Afspil sangen automatisk.

3 Den blå baggrundsbelysning på    -knappen 
slukkes, og festhøjttaleren skifter automatisk til 
USB-kilde.

Bemærk
Før du tilslutter en anden Bluetooth-enhed, skal 
du først afbryde forbindelsen til den aktuelle 
enhed.
Når Bluetooth-enheden er uden for den gyldige 
Bluetooth-afstand, afbryder enheden 
automatisk forbindelsen med enheden.
Tryk på og hold     knappen på enheden nede i 8 
sekunder for at afbryde forbindelsen til den 
aktuelle enhed og slette 
Bluetooth-parringsoplysningerne.

2 Det blå baggrundslys på    -knappen og det blå 
højttalerlys blinker for at minde dig om at 
oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed.

1 Tryk på og hold    -knappen på parthøjttaleren 
nede i 3 sekunder for at afbryde forbindelsen 
til den aktuelle enhed.
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Juster lydstyrken

Understøttede 
MP3-formater

Oplysninger om 
USB-afspilningsmuligheder

Tryk på +/- -knappen på parthøjttaleren under 
afspilning for at øge eller reducere lydstyrken.

Den grønne højttalerlampe skifter tilsvarende for 
at angive lydstyrkejusteringen.

Kompatible USB-enheder:
USB-�ashafspillere (USB 2.0)
USB-�ashafspillere (USB 2.0)
Hukommelseskort (kræver en ekstra 
kortlæser for at fungere med denne enhed)

Understøttede formater:
USB- eller hukommelses�lformat: FAT16, FAT32, 
exFAT (sektorstørrelse: 512 bytes)
Audioformat: MP3, WAV, WMA, FLAC.
Katalogindlejring på op til maksimalt 8 niveauer
Max support 128G USB

Maksimalt antal titler: 999 (afhængigt af 
�lnavnets længde)
Maksimalt antal album: 64
Støttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 
44.1 kHz, 48 kHz
Supported bit-rates: 32-384 (kbps) variable 
bithastigheder

Kontrolspil
I USB-tilstand skal du følge instruktionerne 
nedenfor for at styre afspilningen.

Tryk på for at springe til det forrige 
eller næste spor.

Forøg/formindsk lydstyrken.
Tryk for at sætte afspilningen på 
pause eller genoptage den.

Knap Handling

Afspilning af lyd via 
Line in

7

Lyt til en ekstern enhed

Afspilning fra en 
MP3-afspiller

Linje ud

Bemærk
Du skal genindsætte lydindgangskablet i Line in 
-stikket, hvis du vil skifte tilbage til Line in fra de 
andre kilder.

1 Tryk på og hold      -knappen nede i 3 sekunder 
for at tænde partyhøjttaleren, hvorefter du 
hører en promptone.

2 Tilslut et lydindgangskabel (medfølger ikke) med 
et 3,5 mm-stik i begge ender til:

4  Afspil lyd på MP3-afspilleren (se dens 
brugermanual).

Line in jackstik på produktet.
Hovedtelefonstikket på MP3-afspilleren.

Med dette produkt kan du lytte til en ekstern 
lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller.

3 Den blå baggrundsbelysning    -knappen slukkes, 
og partshøjttaleren skifter automatisk til Line 
in-kilden.

Denne enhed har et Line out -stik. Du kan 
udsende de analoge stereolydsignaler til eksterne 
enheder som f.eks. en aktiv højttaler. Tilslut et 
lydkabel (medfølger ikke) til Line out -stikket på 
enhedens toppanel og Line in-stikket på den 
eksterne enhed, og enheden vil automatisk 
udsende lyd til den eksterne enhed.

Line in
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Guitar i9Syng gennem mikrofon8

Juster mikrofonens 
lydstyrke

Juster guitarens lydstyrke

Juster ekko

Vocal fader

Stemmeveksler

Tilslut en mikrofon (ikke medfølgende) til Mic 
in-stikket på enheden, og juster mikrofonens 
lydstyrke ved at dreje på Mic vol -knappen.
Nu kan du nyde karaoke-sangen!

Juster mikrofonens ekkoniveau til det ønskede 
niveau ved at dreje på Echo -knappen på det 
øverste panel.

Tryk på knappen Vocal fader på det øverste 
panel for at skifte mellem vocal fader on og vocal 
fader off.

Tryk på Voice changer -knappen på panelet for at 
skifte mellem forskellige stemmetoner: 
voice1/voice2/voice3/voice4 voice off.

Du kan tilslutte en guitar direkte til denne 
parthøjttaler via Guitar in -stikket på det 
øverste panel.
1 Brug et 6,3 mm (1/4")-guitarstik (medfølger 

ikke) til at tilslutte guitaren til Guitar in 
-stikket.

2 Lydstyrken på din tilsluttede guitar kan 
styres med Guitar vol -knappen på det 
øverste panel.

Guitar in

Guitar vol

1

2

6,3 mm

DA



Bemærk

USB-opladning10
Opladning af en ekstern 
enhed
Med denne partyhøjttaler kan du oplade dine 
eksterne enheder, f.eks. din mobiltelefon.
1 Tilslut din mobiltelefon til festhøjttaleren via et 

USB-kabel (medfølger ikke).
2 Tilslut partyhøjttaleren til strøm.

Når mobiltelefonen er genkendt, starter 
opladningen.

USB-opladning understøtter kun 
udadgående opladning på 5 V, 1 A. Den 
understøtter ikke opladning af enheder 
med større opladningsstrøm som f.eks. 
iPad osv.

DA
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Produktinformation11

Speci�kationer
Forstærker

DA

Vægt
Hovedenhed 10,52 kg

Dimensjoner
309 x 700 x 322 mm

Generelle oplysninger
AC strøm

Eco standby mindre 
forbrug

≤ 0,5 W

Batterikapacitet Indbygget 
genopladeligt 
7,4 V 4400 mAh

Batteri

Bluetooth-version

Bluetooth-frekvensbånd

Bluetooth-rækkevidde

Bluetooth
V5.0

10 m (frit rum)

2,402 GHz ~ 2,480 GHz 
ISM-bånd

USB direkte version

USB
2.0 Full Speed

5 V, 1 AOpladningsstøtte

Højttalerimpedans

Følsomhed

Højttaler
4 ohm

91 dB ± 3 dB/m/W

AC-udgangseffekt (RMS)

Batteriudgangseffekt

Frekvensrespons

Signal til støjforhold

Samlet harmonisk 
forvrængning

80 W

160 W

30 W

40 Hz-20 KHz,-12 dB

≥ 65 dBA

≤ 10 %

AC-udgangseffekt (maksimal)

Streaming-format: SBC, musikstreaming (A2DP),
Afspilning/lydstyring: AVRCP
Multipoint (Multipair) understøttelse

100-240 V~, 50/60 Hz

Hovedenhed (B x H x D)

Vedligeholdelse

Brug en blød klud, der er let fugtet med en mild 
opløsning af et rengøringsmiddel.
Brug ikke en opløsning, der indeholder alkohol, 
sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengør kabinettet
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Varsel

Fejl�nding12
Om Bluetooth-enheden

Der må aldrig fjernes kabinettet på denne 
enhed.

For at holde garantien gyldig, må du aldrig 
forsøge at reparere systemet selv.
Hvis du støder på problemer ved brug af denne 
enhed, skal du kontrollere følgende punkter, før 
du anmoder om service. Hvis problemet fortsat 
ikke er løst, skal du gå til Philips' websted
(www.philips.com/support).
Når du kontakter Philips, skal du sikre dig, at din 
enhed er i nærheden, og at modelnummeret og 
serienummeret er tilgængeligt.

Ingen strøm
• Sørg for, at enhedens vekselstrømsstik er 

tilsluttet korrekt.
Sørg for, at der er strøm i stikkontakten.
For at spare strøm skifter enheden automatisk 
til standby 15 minutter efter, at en afspilning er 
slut, og der ikke betjenes nogen betjening.

•
• 

Ingen lyd
• 

Ingen respons fra enheden

USB-enheden understøttes ikke

Kan ikke vise nogle �ler i USB-enheden

• Før stikket ud af stikkontakten og sæt det i 
stikkontakten igen, og tænd derefter for 
enheden igen.

Regulér lydstyrken.

Antal mapper eller �ler i USB-enheden har 
overskredet en vis grænse. Dette fænomen er 
ikke en funktionsfejl.
Filernes formater er ikke understøttet.

USB-enheden er ikke kompatibel med 
enheden. Prøv en anden.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning med 
en Bluetooth-aktiveret enhed

Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden 
tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle 
forhindringer mellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse med enheden
Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. 
Se i brugermanualen til enheden, hvordan du 
aktiverer funktionen.
Dette produkt er allerede forbundet med en 
anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd den 
pågældende enhed, og prøv derefter igen.

Den parrede enhed opretter og afbryder 
forbindelsen konstant

Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden 
tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle 
forhindringer mellem dem.
For nogle enheder kan Bluetooth-forbindelsen 
blive deaktiveret automatisk som en strømbe-
sparende funktion. Dette indikerer ikke nogen 
funktionsfejl i dette produkt.

DA



Bemærkninger13
Erklæring om 
overensstemmelse

Pas på miljøet
Meddelelse om 
varemærke

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri

Dit produkt er designet og fremstillet med 
materialer og komponenter af høj kvalitet, som 
kan genanvendes og genbruges.

Dette symbol på et produkt betyder, at 
produktet er omfattet af det europæiske direktiv 
2012/19/EU.

Dette symbol betyder, at produktet indeholder 
batterier, der er omfattet af EU-direktiv 
2013/56/EU, og som ikke kan bortskaffes med 
almindeligt husholdningsaffald.
Informer dig om den lokale ordning for separat 
indsamling af elektriske og elektroniske produkter 
og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf 
aldrig produktet og batterierne med det 
almindelige husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og 
batterier er med til at forhindre negative 
konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjernelse af engangsbatterier

Miljøoplysninger

For at fjerne engangsbatterierne, se afsnittet om 
batteriinstallation.

Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har 
forsøgt at gøre emballagen let at adskille i tre 
materialer: pap (kasse), polystyrenskum (buffer) 
og polyethylen (poser, beskyttende skumplade). 
Dit system består af materialer, som kan 
genbruges og genanvendes, hvis de skilles ad af 
et specialiseret �rma. Overhold venligst de 
lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse 
af emballagematerialer, udtjente batterier og 
gammelt udstyr.

Bluetooth® ordmærket og logoerne er 
registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth 
SIG, Inc. og enhver brug af sådanne varemærker 
af MMD Hong Kong Holding Limited sker under 
licens. Andre varemærker og handelsnavne 
tilhører deres respektive ejere.

Dette er et CLASS Il-apparat med dobbelt 
isolering og uden beskyttelsesjord.

Enhver ændring eller modi�cering af denne 
enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af 
MMD Hong Kong Holding Limited, kan 
medføre, at brugerens ret til at betjene 
udstyret bortfalder.
Dette produkt overholder kravene til 
radiointerferens i det europæiske samfund.
Herved erklærer MMD Hong Kong Holding 
Limited, at produktet er i overensstemmelse 
med de væsentlige krav og andre relevante 
bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og 
UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 
1206. Du kan �nde 
overensstemmelseserklæringen på 
www.philips.com/support.

DA



TAX5206_UM_V1.0

Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. 
og anvendes under licens. Dette produkt er fremstillet af og sælges på ansvar af MMD Hong 
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2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Speci�kationer kan 
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Modelo: PVX931 

08790-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
“Este produto contém a placa PVX931código de homologação
08790-21-10947”


