
Registrer ditt produkt og få støtte på:
www.philips.com/support

Brukerhåndbok

5000-serien
TAX5206

Festtaler



1NO

Innhold
  

 

  
 

 
 

  
 

  
 

 

 

 

1 Viktig  2
Sikkerhet    2
FCC-informasjon 3

9 Gitar i  12
Juster gitarvolumet 12

10 USB-lading 13
Lad en ekstern enhet 13

11 Produktinformasjon   14
Spesi�kasjoner  14
Vedlikehold  14

12 Feilsøking 15
Om Bluetooth-enhet 15

13 Merknad 16
Samsvarserklæring  16
Omsorg for miljøet 16
Varemerkemerknad 16

2 Din festtaler  4
Hva er i esken 4
Oversikt over hovedenheten  5
Grunnleggende avspilling  6

3 Kom i gang 7
Koble til strøm 7
Juster bass og diskant 8
Lad opp det innebygde batteriet 8

4 Endre lyseffekt 9
Slå dekorativt lys på eller av  9

5 Spill av lyd gjennom Bluetooth 9
Koble til en enhet  9
Koble til en enhet automatisk  9
Koble til en enhet manuelt  9
Koble fra en enhet  10

7 Spill av lyd gjennom Line in 11
Lytt til en ekstern enhet  11
Spill fra en MP3-spiller  11
Line out  11

8 Syng gjennom mikrofon 12
Juster mikrofonvolumet  12
Juster ekko  12
Vokalfader 12 
Stemmeveksler 12

6 Spill av lyd via USB 10
Spill fra en USB-lagringsenhet  10
Kontroller avspillingen  11
Juster volumet 11
Informasjon om USB-spillbarhet  11
Støttede MP3-formater  11



2 NO

Viktig1

Sikkerhet

Advarsel

Kjenn disse sikkerhetssymbolene

Dette "lynet" indikerer at uisolert materiale inne i 
enheten din kan forårsake elektrisk støt. For 
sikkerheten til alle i husholdningen din, vennligst 
ikke fjern produktdekselet.
"Utropstegn" viser til funksjoner som du bør lese 
den vedlagte litteraturen nøye for for å forhindre 
drifts- og vedlikeholdsproblemer.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann eller 
elektrisk støt, bør ikke dette apparatet utsettes for 
regn eller fuktighet, og gjenstander fylt med 
væske, slik som vaser, bør ikke plasseres på 
apparatet.
FORSIKTIGHET: For å unngå elektrisk støt, sett det 
brede støpslet til det brede sporet, og sett det helt 
inn.

• Aldri fjern dekselet til denne enheten.
• Aldri smør noen del av denne enheten.
• Plasser aldri denne enheten på annet elektrisk 

utstyr.
• Hold denne enheten unna direkte sollys, åpen ild 

eller varme.
• Aldri se inn i laserstrålen inne i denne enheten.
• Sørg for at du alltid har enkel tilgang til 

strømledningen, pluggen eller adapteren for å 
koble denne enheten fra strømmen.

• Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
• Installer i henhold til produsentens 

instruksjoner.
• Ikke installer i nærheten av varmekilder som 

radiatorer, varmeelementer, ovner eller andre 
apparater (inkludert forsterkere) som 
produserer varme.

• Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på 
eller klemt, spesielt ved støpsler, stikkontakter 
og punktet der den kommer ut av apparatet.

• Bruk bare vedlegg/tilbehør spesi�sert av 
produsenten.

• Bruk kun med vognen, stativet, stativet, 
braketten eller bordet spesi�sert av 
produsenten eller solgt sammen med 
apparatet.

• Når en vogn brukes, bruk den med 
forsiktighet når du �ytter 
vognen/apparatkombinasjonen for å unngå 
skade ved å velte.

• Koble fra dette apparatet under tordenvær 
eller når det ikke skal brukes i lengre perioder.

• Overvis all service til kvali�sert 
servicepersonell. Service er nødvendig når 
apparatet har blitt skadet på noen måte, for 
eksempel strømledning eller støpsel er skadet, 
væske har blitt sølt eller gjenstander har falt 
inn i apparatet, apparatet har vært utsatt for 
regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt , 
eller har blitt droppet.

• Forsiktig batteribruk ― For å forhindre 
batterilekkasje som kan føre til personskade, 
skade på eiendom eller skade på 
fjernkontrollen:

• Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som 
solskinn, ild eller lignende.

• Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller 
sprut.

• Ikke plasser noen farekilder på apparater 
(f.eks. væskefylte gjenstander, tente 
stearinlys).

• Når støpselet eller en apparatkobling brukes 
som frakoblingsenhet, skal 
frakoblingsenheten forbli lett tilgjengelig.

• Sett inn batteriet riktig, + og - som 
markert på fjernkontrollen.

• Ikke bland batterier (gamle og nye eller 
karbon og alkaliske osv.).

• Ta ut batteriet når fjernkontrollen ikke 
skal brukes på lenge.
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Forsiktig Merknad

Hørselssikkerhet
FCC informasjon

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

Lytt med moderat volum

Slik oppretter du et sikkert volumnivå

Lytt etter rimelige tidsperioder

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i 
samsvar med grensene for en digital enhet i klasse 
B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse 
grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse 
mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. 
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle 
radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og 
brukes i samsvar med instruksjonene, kan det 
forårsake skadelig interferens på 
radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen 
garanti for at interferens ikke vil oppstå i en 
bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker 
skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe 
som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, 
oppfordres brukeren til å prøve å korrigere 
interferensen med ett eller �ere av følgende tiltak:

Denne enheten er i samsvar med del 15 av 
FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to 
betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake 
skadelig interferens, og (2) denne enheten må 
akseptere all interferens som mottas, inkludert 
interferens som kan forårsake uønsket drift.

Denne enheten inneholder lisensfritatt 
sender(e)/mottaker(e) som er i samsvar med 
Innovation, Science and Economic Development 
Canadas lisensfritatte RSS(er). Driften er underlagt 
følgende to betingelser:
1. Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser.
2. Denne enheten må akseptere enhver 
interferens, inkludert interferens som kan 
forårsake uønsket drift av enheten.

•  Typeskiltet er plassert på baksiden av enheten.• Bruk av kontroller eller justeringer eller utførelse 
av andre prosedyrer enn her kan føre til farlig 
lasereksponering eller annen utrygg drift.

• Bruk av hodetelefoner med høyt volum kan 
svekke hørselen. Dette produktet kan 
produsere lyder i desibelområder som kan 
forårsake hørselstap for en normal person, 
selv for eksponering på mindre enn ett 
minutt. De høyere desibelområdene tilbys 
for de som kanskje allerede har opplevd noe 
hørselstap.

• Lyd kan bedra.  Over tid tilpasser hørselens 
"komfortnivå" seg til høyere lydvolumer. Så 
etter langvarig lytting kan det som høres 
"normalt" faktisk være høyt og skadelig for 
hørselen din. For å beskytte deg mot dette, 
sett volumet på et trygt nivå før hørselen 
tilpasser seg og la det være der.

• Still inn volumkontrollen med en lav 
innstilling. 

• Øk lyden langsomt til du kan høre den 
komfortabelt og tydelig uten forvrengning.

• Reorienter eller �ytt mottakerantennen.
• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Koble utstyret til en stikkontakt på en annen 

krets enn den mottakeren er koblet til.
• Konsulter forhandleren eller en erfaren 

høyttaler/TV-tekniker for å få hjelp.

• Langvarig eksponering for lyd, selv ved 
normalt sikre nivåer, kan også føre til 
hørselstap. 

• Pass på at du bruker utstyret rimelig og tar 
nødvendige pauser. 

• Lytt med rimelige volumer i rimelige perioder.
• Vær forsiktig så du ikke justerer volumet etter 

hvert som hørselen tilpasser seg.
• Ikke skru opp volumet så høyt at du ikke kan 

høre hva som er rundt deg.
• Du bør være forsiktig eller midlertidig slutte å 

bruke i potensielt farlige situasjoner.

Sørg for å følge følgende retningslinjer 
når du bruker hodetelefonene
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2 Din festhøyttaler

Hva er i boksen
Sjekk og identi�ser innholdet i pakken din:

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

• Hovedenhet
• AC strømledning
• Hurtigstartveiledning
• Sikkerhetsark
• Garantikort
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Oversikt over 
hovedenheten
Topppanel:

1 USB play (USB-avspilling)
2 Guitar in (Gitar inn)
3 Mic in (Mikrofon inn)
4 Guitar vol (Gitar vol)
5 Mic vol
6 Echo (Ekko)
7 Vocal fader (Vokal fader)
8  Volum +
9 Mute (Demp)
10 Forrige
11 Standby (rød indikator)

12 bind -
13 Batterinivåindikator
14 Spill av/pause
15 Bluetooth (blå indikator)
16 Neste
17 Light (Lys)
18 Voice changer (Stemmeveksler)
19 Bass
20 Treble (diskant)
21 Line out
22 Line in (Linje inn)

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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Oversikt over 
hovedenheten

Grunnleggende 
avspilling

Bakpanel:

1

2

1 vogn
2  AC strømuttak 

• Trykk og hold inne i 3 sekunder for å 
slå på/av enheten.

• Trykk for å sjekke batterinivået i 
strøm på-status.

• Trykk gjentatte ganger for å bytte 
mellom vokalfader på og vokalfader 
av.

• Drei Bass -knappen for å justere 
bassnivået.

• Drei Treble-knappen for å justere 
diskantnivået.

• Trykk gjentatte ganger for å bytte 
mellom stemmetoner: 
voice1/voice2/voice3/voice4/voice 
off.

• Trykk for å hoppe til neste spor.

• Trykk for å gå tilbake til forrige spor.

• Trykk for å øke volumet.

• Trykk for å pause en avspilling 
midlertidig; trykk på den igjen for å 
fortsette avspillingen.

• Skift for å dempe på eller av.

• Drei for å justere mikrofonvolumet.

• Drei for å justere mikrofonekkoet.

• Trykk for å redusere volumet.

Trykk for å gå inn i Bluetooth-modus.
Trykk og hold for å koble fra 
Bluetooth-tilkoblingen.

• Trykk gjentatte ganger for å bytte 
lysmodus for høyttalerlys.
Trykk og hold for å slå på/av 
strobelyset.
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Forsiktig

Forsiktig

Merk

Kom i gang3

Modell nr.
Serienr.

• Sett inn en USB-lagringsenhet 
for lydavspilling.

• Drei Guitar vol -knappen for å 
justere volumet på gitaren (hvis 
tilkoblet).

• Mikrofoninngang.

• Gitarinnspill.

• Koble til en ekstern enhet via 
Line in kontakten for å spille av 
lyd.

• Legg ut lyd til en ekstern enhet 
via Line out kontakten.

• Bruk av kontroller eller justeringer eller utførelse 
av andre prosedyrer enn her kan føre til farlig 
lasereksponering eller annen utrygg drift.

• Før du kobler til AC strømledning, sørg for at du 
har fullført alle andre tilkoblinger.

• Risiko for produktskade! Sørg for at 
strømforsyningsspenningen tilsvarer 
spenningen som er trykt på baksiden eller 
undersiden av produktet.

• Risiko for elektrisk støt! Når du trekker ut 
strømledningen, må du alltid trekke støpselet 
ut av stikkontakten. Trekk aldri i ledningen.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i 
rekkefølge.
Hvis du kontakter Philips, vil du bli spurt om modell- 
og serienummeret til dette apparatet. 
Modellnummeret og serienummeret er på baksiden 
av apparatet. Skriv tallene her:

Koble AC-strømledningen til AC-inn-kontakten på 
bakpanelet på enheten.
Koble deretter den andre enden av 
strømledningen til en stikkontakt.

Antall strømledninger og typen støpsel som brukes 
i hver region er forskjellig.

Koble til strøm
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Strøm på

Juster bass og diskant

Merk

Trykk 

20%

100%

50%

80%

100%

15 sek

20%

Lite batteri:

50%

80%

100%

• Koble til AC-strømledningen for å lade det 
innebygde batteriet. Batteriindikatorene blinker 
på forskjellige måter for å indikere ladestatus.

• Høyttaleren er designet med en smart 
batterisjekkfunksjon for enkelhets skyld.

• Trykk på       -knappen for å vise gjeldende 
batterinivå på LED-indikatorene til 
enheten i strøm på-modus mens enheten 
ikke lades.

• Festhøyttaleren vil alltid gå inn i 
Bluetooth-sammenkoblingsmodus hver gang du 
slår den på.

Drei Bass -knappen for å justere bassnivået. Vri med 
klokken for å øke bassnivået, og vri mot klokken for 
å redusere bassnivået. Drei Treble -knappen for å 
justere diskantnivået. Vri med klokken for å øke 
nivået, og vri mot klokken for å redusere nivået.

4 LED hvit lys opp=ca. 100% full
3 LED hvit lys opp=ca. 80% full
2 LED hvit lys opp=ca. 50% full
1 LED hvit lys opp=ca. 20% full

(indikerer at lading er nødvendig)
Merk: Når batteriet er lavt, vil alle 
batteri-LED-indikatorene blinke samtidig, og 
det høres en varseltone.

Merk: De �re indikatorene på enheten slukkes i 
løpet av 15 sekunder etter at batteriet er fulladet

Trykk og hold i 3 sekunder for å slå på/av 
festhøyttaleren.

Det innebygde batteriet 
må lades før bruk.
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Merk

4 5

Koble til en enhet

1

2 Strobe lys
3 sek

Light

Light

Light

Light

Light

Light

Light

• Før du parer en enhet med dette produktet, les 
brukerhåndboken for Bluetooth-kompatibilitet.

• Produktet kan lagre maksimalt åtte 
sammenkoblede enheter. Den niende parede 
enheten vil erstatte den første.

• Enhver hindring mellom dette produktet og en 
Bluetooth-enhet kan redusere rekkevidden. Hold 
deg unna andre elektroniske enheter som kan 
forårsake forstyrrelser.

• Operasjonsrekkevidden mellom dette produktet 
og en Bluetooth-enhet er omtrent 10 meter (30 
fot).

Produktet kan streame musikk fra 
Bluetooth-enheten til systemet via Bluetooth.

1.  I strøm på-modus, trykk på Light-knappen 
gjentatte ganger for å bytte mellom ulike 
lysmoduser for høyttalerlys.

2. I strøm på-modus, trykk og hold 
Light-knappen i 3 sekunder for å slå på/av 
stroboskoplyset.

1. Trykk og hold       -knappen i 3 sekunder for å 
slå på festhøyttaleren. Enheten går 
automatisk inn i Bluetooth-paringsmodus, og 
blått bakgrunnslys på    -knappen og blått 
høyttalerlys blinker for å minne deg på å 
koble til en Bluetooth-enhet.

1. Når festhøyttaleren er i USB eller Line in-kilde, 
trykker du kort på    -knappen for å bytte til 
Bluetooth-kilde og gå inn i paringsmodus. Blått 
bakgrunnslys på    -knappen og blått 
høyttalerlys blinker for å minne deg på å koble 
til en Bluetooth-enhet.

2. På Bluetooth-enheten din, aktiver Bluetooth og 
søk etter Bluetooth-enheter som kan pares.

2. På Bluetooth-enheten din, aktiver Bluetooth 
og søk etter Bluetooth-enheter som kan pares.

3. Velg [Philips TAX5206]
vises på enheten din for sammenkobling. Etter 
vellykket tilkobling vil det blå 
bakgrunnsbelysningen til     -knappen holde seg 
fast.

Slå dekorativt lys på eller 
av

Koble til en enhet 
automatisk

Koble til en enhet manuelt

Endre lyseffekt Spill av lyd via 
Bluetooth

Lysmodus 1

Lysmodus 2

Lysmodus 3

Lysmodus 4

Lys av

På av
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Koble fra en enhet

Merk

Merk

6

1

2

Merk
• Før du kobler til en ny Bluetooth-enhet, sørg for 

at den nåværende er slått av. 

• Når Bluetooth-enheten er utenfor den gyldige 
Bluetooth-avstanden, kobles enheten automatisk 
fra enheten.

• Trykk og hold inne     -knappen på enheten i 8 
sekunder for å koble fra gjeldende enhet og 
fjerne Bluetooth-sammenkoblingsinformasjonen .

• Du må sette inn USB-pluggen i sporet igjen hvis 
du vil bytte tilbake til USB fra de andre kildene.

• Sørg for at USB-enheten inneholder spillbart 
lydinnhold i støttede formater. Støttede 
formater: MP3, WAV, WMA, FLAC. Lyd i 
FLAC-format støtter bare ikke over 16 
bithastighet og 1M kodehastighet.
Enheten støtter maks 128G USB og �l-format 
FAT16/FAT32/exFAT.

• Hvis USB-enheten ikke gjenkjennes og uleselig 
eller lydinnholdet i USB-en ikke kan spilles av, vil 
festhøyttaleren automatisk byttes til 
Bluetooth-kilde.

1. Trykk og hold        -knappen i 3 sekunder for å 
slå på festhøyttaleren, og så vil du høre en 
ledetekst.

2. Sett USB-pluggen til enheten inn i USB-sporet.

4. Spill av sang automatisk.

3. Det blå bakgrunnsbelysningen til     -knappen 
slukkes, og festhøyttaleren vil automatisk 
byttes til USB-kilde.

3. Velg [Philips TAX5206]
vises på enheten din for sammenkobling. Etter 
vellykket tilkobling vil det blå 
bakgrunnsbelysningen til     -knappen holde 
seg fast.

Spill fra en 
USB-lagringsenhet

Spill av lyd via USB

Trykk og hold     -knappen på 
festhøyttaleren i 3 sekunder for å koble 
fra gjeldende enhet.

Blå bakgrunnsbelysning på    -knappen og 
blått høyttalerlys blinker for å minne deg 
på å koble til med en Bluetooth-enhet.
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Juster volumet

Støttede MP3-formater

Kontroller spillingen

Knapp Handling

7

Lytt til en ekstern enhet

Spill fra en MP3-spiller

Linje ut

Merknad

Line in kontakten på produktet.
Hodetelefonkontakten på MP3-spilleren.

• Du må sette lydinngangskabelen inn i Line in 
kontakten igjen hvis du vil bytte tilbake til Line in 
fra de andre kildene.{3 ]

I USB-modus følger du instruksjonene nedenfor 
for å kontrollere avspillingen.

Med dette produktet kan du lytte til en ekstern 
lydenhet som en MP3-spiller.

Under avspilling trykker du på +/- -knappen på 
festhøyttaleren for å øke eller redusere volumet.
Det grønne høyttalerlyset endres tilsvarende for å 
indikere volumjusteringen.

Denne enheten har en Line out jack. Eksterne 
enheter, for eksempel en aktiv høyttaler, kan 
motta de analoge stereolydsignalene. Koble en 
lydkabel (medfølger ikke) til Line out -kontakten 
på topppanelet på enheten og 
linje-inn-kontakten på den eksterne enheten, og 
enheten vil automatisk sende ut lyd til den 
eksterne enheten.

Kompatible USB-enheter:
•  USB �ash-minne (USB 2.0)
•  USB �ash-spillere (USB 2.0)
•  Minnekort (krever en ekstra kortleser for å 

fungere med denne enheten)

Støttede formater:
•  USB- eller minne�lformat: FAT16, FAT32, exFAT 

(sektorstørrelse: 512 byte)
•  Lydformat: MP3, WAV, WMA, FLAC.
•  Katalog som hekker opp til maksimalt 8 nivåer
•  Maks støtte 128G USB

•  Maksimalt antall titler: 999 (avhengig av 
�lnavnets lengde)

•  Maksimalt antall album: 64
•  Støttede samplingsfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 

48 kHz
•  Støttede bithastigheter: 32-384 (kbps) variable 

bithastigheter

Trykk for å hoppe til forrige eller 
neste spor.

Øk/reduser volumet.
Trykk for å pause eller gjenoppta 
avspillingen.

1. Trykk og hold       -knappen i 3 sekunder for å 
slå på festhøyttaleren, og så vil du høre en 
ledetekst.

2. Koble til en lydinngangskabel (ikke inkludert) 
med en 3,5 mm-kontakt i begge ender til:

3. Den blå bakgrunnsbelysningsknappen     slukkes 
og festhøyttaleren vil automatisk byttes til 
linjeinngang.

4. Spill av lyd på MP3-spilleren (se 
brukerhåndboken).

Informasjon om 
USB-spillbarhet

Spill av lyd gjennom 
Line in

Line in



Gitar inn98

Øk volumet på 
mikrofonen

Juster gitarvolumet

Juster ekko

Vokal fader

Stemmeveksler

1

2

6,3 mm

NO12

Koble en mikrofon (medfølger ikke) til Mic 
in-kontakten på enheten, og juster 
mikrofonvolumet ved å vri på Mic vol -knappen.
Nå, nyt karaokesangen!

Du kan koble en gitar til denne festhøyttaleren 
direkte gjennom Guitar in kontakten på 
topppanelet.
1  Bruk en 6,3 mm (1/4") gitarkontakt 

(medfølger ikke) for å koble gitaren til Guitar 
in -kontakten.

2  Volumet på den tilkoblede gitaren din kan 
kontrolleres med Guitar vol -knappen på 
topppanelet.

Juster mikrofonekkonivået til ønsket nivå ved å 
vri på Echo knappen på topppanelet.

Trykk på Vocal Fader -knappen på topppanelet 
for å bytte mellom vokalfader på og vokalfader 
av.

Trykk på Voice changer-knappen på panelet for 
å bytte mellom forskjellige stemmetoner: 
stemme1/stemme2/stemme3/stemme4 
stemme av.

Syng gjennom 
mikrofonen

Guitar in

Guitar vol
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USB-lading10
Lad en ekstern enhet

13NO

• USB-lading støtter kun utlading på 5 V, 1 A. Den 
støtter ikke lading av enheter med større 
ladestrøm slik som iPad, etc.

Med denne festhøyttaleren kan du lade de 
eksterne enhetene dine, for eksempel 
mobiltelefonen din.
1  Koble mobiltelefonen til festhøyttaleren via en 

USB-kabel (følger ikke med).
2  Koble festhøyttaleren til strøm.

Når mobiltelefonen gjenkjennes, starter ladingen.

5 V     1 A



      

Produktinformasjon11
Spesi�kasjoner Vedlikehold

Vekt
Hovedenhet 10,52 kg

Mål
Hovedenhet (B x H x D) 309 x 700 x 322 mm

Generell informasjon
vekselstrøm 100-240 V~, 50/60 Hz

≤ 0,5 W

Batterikapasitet

Batteri

Bluetooth-versjon

Bluetooth 
frekvensbånd

Bluetooth-rekkevidde

blåtann
V5.0

10m (fri plass)

2,402 GHz ~ 2,480 GHz 
ISM-bånd

USB direkte versjon

USB
2.0 Tam Hız

5 V, 1 ALadestøtte

Høyttalerimpedans

Følsomhet

Høyttaler
4 ohm

91 dB ± 3 dB/m/W

AC utgangseffekt (RMS)

Batteriutgangseffekt

Signal til støyforhold

Total harmonisk forvrengning

Toplam harmonik bozulma

30 W

40 Hz-20 KHz,-12 dB

≥ 65 dBA

80 W

AC utgangseffekt (maksimum)          160 W

Forsterker Rengjør skapet

≤ 10%
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• Bruk en myk klut lett fuktet med et mildt 
vaskemiddel.
Ikke bruk en løsning som inneholder 
alkohol, brennevin, ammoniakk eller 
slipemidler.

Streaming format: SBC, musikkstrømming (A2DP),
Avspilling/volumkontroll: AVRCP
Multipoint (Multipair) støtte

Innebygd oppladbar 
7,4 V 4400 mAh

Eco standby mindre 
forbruk



Forsiktig
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Om Bluetooth-enhet

Ingen makt

Ingen lyd

Ingen respons fra enheten

USB-enhet støttes ikke

Kan ikke vise noen �ler på 
USB-enheten

Kan ikke koble til enheten

15NO

• Aldri fjern dekselet til denne enheten.

Forsøk aldri å reparere systemet selv for å holde 
garantien gyldig.
Hvis du støter på problemer når du bruker denne 
enheten, kontroller følgende punkter før du ber 
om service. Gå til Philips-nettstedet hvis 
problemet vedvarer.
(www.philips.com/support). 
Når du kontakter Philips, sørg for at enheten er i 
nærheten og at du har modellnummeret og 
serienummeret tilgjengelig.

Etter sammenkobling med en 
Bluetooth-aktivert enhet er lydkvaliteten 
dårlig.

Den tilkoblede enheten kobler til og fra hele 
tiden.

Feilsøking

• Sørg for at strømpluggen til enheten er 
riktig tilkoblet.

• Sørg for at det er strøm i stikkontakten.
• For å spare strøm, går enheten automatisk 

til standby 15 minutter etter at en 
avspilling når slutten og ingen kontroll 
betjenes.

• Antall mapper eller �ler på USB-enheten 
har overskredet en viss grense. Dette 
fenomenet er ikke en funksjonsfeil.

• Formatene til disse �lene støttes ikke.

• USB-enheten er inkompatibel med 
enheten. Prøv en annen.

• Juster volumet.

• Koble fra og koble til strømpluggen igjen, 
og slå deretter på enheten igjen.

• Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt 
enheten nærmere dette produktet eller 
fjern eventuelle hindringer mellom dem.

• Bluetooth-funksjonen til enheten er ikke 
aktivert. Se brukerhåndboken til enheten 
for hvordan du aktiverer funksjonen.

• Dette produktet er allerede koblet til en 
annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra 
enheten og prøv igjen.

• Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt 
enheten nærmere dette produktet eller 
fjern eventuelle hindringer mellom dem.

• For enkelte enheter kan 
Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres 
automatisk som en strømsparende 
funksjon. Dette indikerer ingen 
funksjonsfeil på dette produktet.
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Samsvarserklæring

Omsorg for miljøet
Varemerkemerknad

Produktet ditt er laget av 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 EU-direktivet 2013/56/EU 
som ikke kan kastes sammen med vanlig 
husholdningsavfall.
Informer deg selv om det lokale systemet for 
separat innsamling av elektriske og elektroniske 
produkter og batterier. Følg lokale regler og kast 
aldri produktet og batteriene sammen med vanlig 
husholdningsavfall.
Riktig avhending av gamle produkter og batterier 
bidrar til å forhindre negative konsekvenser for 
miljøet og menneskers helse.

Ta ut engangsbatteriene

Informasjon om miljø

For å fjerne engangsbatteriene, se avsnittet om 
batteriinstallasjon.

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har 
forsøkt å gjøre emballasjen lett å skille i tre 
materialer: papp (boks), polystyrenskum 
(buffer) og polyetylen (poser, beskyttende 
skumark.) Systemet ditt består av materialer 
som kan resirkuleres og gjenbrukes dersom det 
demonteres av et spesialisert �rma. Vennligst 
følg de lokale forskriftene for avhending av 
emballasjematerialer, utladede batterier og 
gammelt utstyr.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er 
registrerte varemerker som eies av 
Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike 
merker av MMD Hong Kong Holding 
Limited er under lisens. Andre varemerker 
og handelsnavn tilhører deres respektive 
eiere.

Dette er KLASSE II-apparat med dobbel 
isolasjon, og ingen beskyttende jording 
er gitt.
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Eventuelle endringer eller modi�kasjoner gjort på 
denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent 
av MMD Hong Kong Holding Limited, kan 
ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.
Dette produktet er i samsvar med EUs krav til 
radiointerferens.
MMD Hong Kong Holding Limited erklærer at 
produktet samsvarer med de grunnleggende 
kravene og andre relevante bestemmelser i RED 
Directive 2014/53/EU og UK Radio Equipment 
Regulations SI 2017 No 1206 ved å signere dette 
dokumentet. Du �nner samsvarserklæringen på 
www.philips.com/support.

Kassering av ditt gamle produkt og batteri
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