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1  Viktige  
sikkerhetsin-
struksjoner

Les gjennom og forstå alle instruksjonene 
før du bruker produktet. Hvis skader 
oppstår som følge av at instruksjonene 
ikke blir fulgt, gjelder garantien ikke.

Sikkerhet
Kjenn disse sikkerhetssymbolene

FORSIKTIG

FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR 
ELEKTRISK STØT, IKKE FJERN DEKSELET (ELLER 
BAKSIDEN). DET FINNES INGEN DELER PÅ 
INNSIDEN SOM BRUKEREN KAN UTFØRE 
SERVICE PÅ. OVERLAT SERVICE TIL KVALIFISERT 
SERVICEPERSONELL.

FARE FOR ELEKTRISK STØT
IKKE ÅPNE

 Dette er et apparat i KLASSE II 
med dobbelt isolasjon, og uten 
beskyttende jording.

  Vekselstrømspenning

 Bruk bare strømforsyninger oppført 
i brukerhåndboken.

 ADVARSEL!  
Advarsel: Fare for elektrisk støt!

 Utropstegnet skal gjøre brukeren 
obs på at det finnes viktige 
bruksveiledninger.

Fare for elektrisk støt eller brann!
• Før du gjør eller endrer koblinger, må 

du sørge for at alle enheter er koblet 
fra strømuttaket.

• Utsett aldri produktet og tilbehør 
for regn eller vann. Plasser aldri 
vannbeholdere, som vaser, nær 
produktet. Hvis det søles væske 

på produktet, må du umiddelbart 
koble det fra strømuttaket. Kontakt 
forbrukerstøtte for å få produktet 
kontrollert før bruk.

• Plasser aldri produktet og tilbehør 
nær åpne flammer eller andre 
varmekilder, inkludert direkte sollys.

• Stikk aldri inn objekter i 
ventilasjonsåpningene eller andre 
åpninger på produktet.

• Der hovedstøpselet eller 
en apparatkontakt brukes 
som frakoblingsenhet, skal 
frakoblingsenheten være tilgjengelig 
for bruk.

• Koble produktet fra strømuttaket før 
tordenvær. 

• Når du kobler fra strømledningen, 
må du alltid dra i pluggen, aldri i 
kabelen. 

• Produktet kan brukes i tropiske  
og/eller moderate klima.

Risiko for kortslutning eller brann!
• Du finner identifikasjon og 

effektklasse på typeskiltet på 
baksiden eller undersiden av 
produktet.

• Før du kobler produktet til 
strømuttaket, må du sikre at 
spenningen matcher den trykte 
verdien på baksiden eller undersiden 
av produktet. Koble aldri produktet 
til strømuttaket hvis spenningen er 
ulik.

Risiko for personskade eller skade 
på produktet!
• For veggmontering av produktet må 

det festes sikkert til veggen i samsvar 
med installasjonsinstruksjonene. 
Bruk bare den leverte 
veggmonteringsbraketten (hvis 
tilgjengelig). Hvis monteringen på 
veggen ikke gjøres riktig, kan dette 
forårsake ulykker, personskade 
eller skade på produktet. Hvis du 



4 5NONO

 Dette symbolet på et produkt 
betyr at produktet dekkes av 
EU-direktiv 2012/19/EU.

 Dette symbolet betyr at produktet 
inneholder batterier som dekkes 
av EU-direktiv 2013/56/EU og som 
ikke skal kastes i vanlig 
husholdningsavfall. 

Skaff deg informasjon om det lokale 
systemet for avfallsdeponering av 
elektriske og elektroniske produkter 
samt batterier. Følg lokale regler og ikke 
kast produktet og batteriene sammen 
med normalt husholdningsavfall. Riktig 
avfallshåndtering av gamle produkter og 
batterier bidrar til å forhindre negative 
konsekvenser for helse og miljø.

Samsvarserklæring 
Dette produktet oppfyller de europeiske 
kravene til radiointerferens.
MMD Hong Kong Holding Limited 
erklærer herved at dette produktet 
oppfyller alle avgjørende krav og andre 
relevante bestemmelser i RED-direktiv 
2014/53/EU og UK Radio Equipment 
Regulations SI 2017 No 1206. Du kan 
finne samsvarserklæringen på  
www.philips.com/support.

Hjelp og brukerstøtte
Du finner ytterligere nettbasert 
brukerstøtte ved å gå til  
www.philips.com/support for å:
• laste ned brukerhåndboken og 

hurtigstartveiledningen
• se videoveiledninger (bare 

tilgjengelig for utvalgte modeller)
• finne svar på vanlige spørsmål (FAQ)
• send oss spørsmål på epost
• chat med 

brukerstøtterepresentanten.

har spørsmål, kan du kontakte 
forbrukerstøtte i landet du bor i.

• Plasser aldri produktet eller objekter 
på strømledninger eller annet 
elektrisk utstyr. 

• Hvis produktet transporteres i 
temperaturer under 5 °C, må du 
pakke ut produktet og vente til 
temperaturen samsvarer med 
romtemperatur før du kobler det til 
strømuttaket. 

• Deler av dette produktet kan være 
laget av glass. Må håndteres forsiktig 
for å unngå personskade og skade 
på produktet.

Risiko for overoppheting!
• Produktet må aldri installeres i 

et trangt rom. La det alltid være 
minst 10 cm avstand på alle 
sider av produktet. Kontroller at 
gardiner eller annet aldri dekker 
ventilasjonsåpningene på produktet. 

Merk

 • Merkeskiltet sitter på bunnen eller baksiden av 
utstyret.

Rengjøring av produktet
Bruk bare mikrofiberklut til å rengjøre 
produktet.

Miljøbeskyttelse
Avhending av gammelt produkt og 
batteri

 Produktet er designet og 
produsert med materialer og deler 
av svært høy kvalitet som kan 
resirkuleres og brukes på nytt.
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Følg instruksjonene på nettstedet 
for å velge språk, og angi deretter 
produktmodellnummeret.
Alternativt kan du kontakte 
forbrukerstøtte i landet du bor i. Før 
du tar kontakt, bør du notere deg 
modellnummeret og serienummeret 
for produktet. Du finner denne 
informasjonen på baksiden eller 
undersiden av produktet.

Hørselssikkerhet

Lytt med moderat volum
• Bruk av hodetelefoner med høyt 

volum kan skade hørselen din. Dette 
produktet kan produsere lyd på 
desibelnivåer som kan forårsake 
hørselstap hos en normal person, 
selv ved eksponering på under ett 
minutt. Høye desibelnivåer er til 
for dem som allerede kan ha delvis 
hørselstap.

• Lyd kan bedra. Over tid tilpasser 
hørselen din seg høyere 
lydvolumnivåer. Etter lang lyttetid 
kan det som virker «normalt» faktisk 
være høyt og skade hørselen din. 
For å beskytte mot dette, still inn 
volumet på et sikkert nivå før 
hørselen din tilpasser seg og hold 
det der.

For å ha et sikkert volumnivå
• Still inn volumkontrollen på en lav 

innstilling.
• Øk lyden sakte til du kan høre 

den komfortabelt og tydelig uten 
forvrengning.

Lytt i fornuftige tidsperioder
• Lang eksponering for lyd, selv ved 

normale nivåer, kan også forårsake 
hørselstap.

• Pass på å bruke utstyret ditt fornuftig 
og ta pauser når det kreves.

• Husk følgende retningslinjer når du 
bruker hodetelefonene.

• Lytt med rimelig lydvolum i rimelige 
tidsperioder.

• Vær forsiktig slik at du ikke justerer 
volumet etter hvert som hørselen sin 
tilpasser seg.

• Ikke skru volumet så høyt at du ikke 
kan høre hva som er rundt deg.

• Du bør være forsiktig eller 
midlertidig slutte å bruke dem i 
potensielt farlige situasjoner.

Innebygget batteripleie
• Batteriet kan lades opp og ut 

hundrevis av ganger, men det slites 
ut over tid.

• Et fulladet batteri vil miste strømmen 
over tid dersom det ikke blir brukt.

• Å etterlate produktet på varme 
eller kalde steder, slik som en lukket 
bil om sommeren eller vinteren, vil 
redusere batteriets kapasitet og 
levetid.

• Prøv alltid å oppbevare enheten 
din i kjølige, fuktfrie omgivelser 
som holder under 32 °C. Et produkt 
med et varmt eller kaldt batteri kan 
midlertidig slutte å virke, selv når 
batteriet er fulladet. Batteriytelse 
er særlig begrenset i temperaturer 
langt under frysepunktet.
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FCC&IC-advarsel: 
• Dette utstyret må monteres og 

betjenes med en minimumsavstand 
på 20 cm mellom radiosenderen og 
kroppen din.

• Endringer eller modifikasjoner 
på denne enheten som ikke er 
utrykkelig godkjent av den som 
er ansvarlig for samsvar, kan gjøre 
brukerens myndighet til å bruke 
utstyret ugyldig. 

IC-Canada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Denne enheten inneholder lisensfrie 
sendere / mottakere som er i samsvar 
med Innovation, Science and Economic 
Development Canadas lisensfrie RSS. 
Bruk er avhengig av følgende to vilkår:
1 Denne enheten kan ikke forårsake 

interferens.
2 Denne enheten må godta 

forstyrrelser, inkludert forstyrrelser 
som kan forårsake uønsket bruk av 
enheten.

Avis d’Industrie Canada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
L’émetteur/récepteur exempt de licence 
contenu dans le présent appareil est 
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L’exploitation est autorisée 
aux deux conditions suivantes :
1 L’appareil ne doit pas produire de 

brouillage ;
2 L’appareil doit accepter tout 

brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

Varemerker

Navnet Bluetooth® og tilknyttede 
logoer er registrerte varemerker som 
tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver 
bruk av disse fra MMD Hong Kong 
Holding Limiteds side er på lisens. Andre 
varemerker og varemerker tilhører sine 
respektive eiere. 

FCC-informasjon
MERK: Dette utstyret er testet og funnet 
å være i samsvar med grenseverdiene 
for et Klasse B digitalt utstyr i henhold 
til del 15 av FCC-forskriftene. Disse 
grensene er utarbeidet for å gi rimelig 
beskyttelse mot skadelig interferens 
i en boliginstallasjon. Dette utstyret 
genererer, bruker og kan utstråle 
radiofrekvensenergi, og dersom det 
ikke er installert og brukt i henhold til 
forskriftene, kan det forårsake skadelig 
interferens på radiokommunikasjoner. 
Det er imidlertid ingen garanti for 
at det ikke vil oppstå interferens i en 
bestemt installasjon. Hvis dette utstyret 
forårsaker skadelig interferens på radio- 
eller fjernsynsmottak som kan fastslås 
ved å slå utstyret av og på, oppfordres 
brukeren til å korrigere interferensen 
med ett eller flere av følgende tiltak:
• Vri på eller flytt mottakerantennen. 
• Øk avstanden mellom utstyret og 

mottakeren. 
• Plugg utstyret i en stikkontakt 

på en annen strømkrets enn den 
mottakeren er koblet til. 

• Kontakt forhandleren eller en 
erfaren radio / TV-tekniker for å få 
hjelp. 
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2  Din  
festhøyttaler

Gratulerer med kjøpet ditt og 
velkommen til Philips! Registrer 
festhøyttaleren din på  
www.philips.com/support for å dra full 
nytte av Philips’ brukerstøtte.

Hva er i esken
Kontroller og identifiser artiklene i 
pakken:

Festhøyttaler x 1

Strømledning* x 1

• Strømledning og støpseltype varierer 
fra region til region.

TAX7207/93 TAX7207/37 TAX7207/10 TAX7207/98 TAX7207/94

CCC VDE BSUL VDE BS SAA BIS

TAX7207/70

SNI

TAX7207/67

TISI

for Kina for USA/Canada for Europa/Storbritannia for Asia for India for Indonesia for Thailand

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Hurtigstartveiledning x 1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Garantikort x 1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Sikkerhetsark x 1

• Bilder, illustrasjoner og tegninger i 
denne brukerhåndboken er kun til 
veiledning, mens faktisk produkt kan 
variere i utseende.
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Festhøyttaler
Denne delen inneholder en oversikt over 
festhøyttaleren.

67

1 2 3 4 5

20

8

14 15 16 17 18 19

9 10 11 12 13
a -tast (Lys)

• Trykk for å endre 
høyttalerlysmodus.

• Trykk og hold inne i tre sekunder 
for å endre høyttalerlysets 
lysstyrke.

b DBB-tast
BASS-effektoppsett.

c +/－ (Volum)-tast
Øk/senk volumet.

d  (Spill av/pause)-tast
• Start, sett på pause eller 

gjenoppta avspilling.
• Trykk og hold inne for å hoppe til 

neste spor.
e  (Ventemodus)-tast

• Trykk og hold inne i tre sekunder 
for å skru enheten av/på.

• Trykk for å kontrollere 
batterinivået når høyttaleren er 
på.

f Høyttalerlys

67

1 2 3 4 5

20

8

14 15 16 17 18 19

9 10 11 12 13

Tast Status

Kort trykk 
Lysmodus 1
      
Lys av
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g LED-indikator
• Batterinivåindikator
• Funksjonsstatus 

LED Funksjon Farge
LED1 DBB Konstant gult

LED2
Ventemodus Konstant rødt
Gradvis stemmetap Konstant hvitt

LED3

Bluetooth Blinkende eller 
konstant blått

TWS-paring Blinking  
blått – hvitt

Festkobling-
tilkoblet Konstant hvitt

LED4
Stemmeendrer Konstant grønt

Festkoblingsmodus Blinking  
grønt – hvitt

h Knapp for gradvis stemmetap
Trykk gjentatte ganger for å bytte 
mellom å ha gradvis stemmetap av 
og på.

i Knapp for stemmeendring
Trykk gjentatte ganger for å 
bytte mellom ulike stemmer: 
Kvinnestemme/mansstemme/
barnestemme/normal effekt.

j Knapp for festkobling
Trykk for å starte paringsmodus for 
festkobling.

k  TWS-paringsknapp
• Trykk for å starte paringsmodus 

for Tre Wireless Stereo (TWS). 
• Det fungerer kun om du har to 

identiske høyttalere.
l  Bluetooth/paringsknapp

• Bytt til Bluetooth-modus.
• Trykk og hold inne for å aktivere 

paringsfunksjonen i Bluetooth-
modus eller koble fra den 
eksisterende Bluetooth-enheten.

m Mik1-/Mik2-inngang
Koble til en mikrofon (medfølger 
ikke) i Mik1-/Mik2-inngangen på 
enheten.

n Mik1 volum +/－-knott
Juster mikrofonvolumet.

o Mik2 volum +/－-knott
Juster mikrofonvolumet.

p Ekko +/－-knott
Juster mikrofonens ekkonivå.

q USB-inngang (5 V; 0,5 A)
• Sett inn USB-enheten for å spille 

av musikk.
• Oppgrader programvaren til 

dette produktet.
r Inngang for inngående lyd

Lyd fra en mp3-spiller  
(3,5 mm-inngang), for eksempel.

s Inngang for utgående lyd
Koble til en lydkabel (medfølger 
ikke) i inngangen for utgående 
lyd på produktet og inngangen 
for inngående lyd på den eksterne 
enheten, så vil produktet automatisk 
sende lyd til den eksterne enheten.

t Inngående vekselstrøm~-inngang
Koble til strømforsyningen.
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3  Kom i gang
Når du bruker enheten for første gang 
på lenge, eller det ikke har blitt brukt på 
lang tid, lad batteriet helt opp igjen.

Merk

 • Du finner identifikasjon og effektklasse på 
typeskiltet på baksiden eller undersiden av 
produktet.

 • Før du gjør eller endrer koblinger, må du sørge 
for at alle enheter er koblet fra strømuttaket.

Koble til strøm

ADVARSEL!

 • Risiko for produktskade! Pass på at 
strømforsyningsspenningen korresponderer 
med spenningen trykket på bak- eller 
undersiden av produktet.

 • Fare for elektrisk støt! Når du trekker ut 
strømledningen, trekk alltid støpselet ut av 
stikkontakten. Dra aldri i ledningen.

 • Før du kobler til vekselstrømledningen, pass på 
at du har fullført alle andre koblinger.

Koble hovedstrømkabelen til 
inngangen Inngående vekselstrøm~ 
på festhøyttaleren og sett deretter i en 
stikkontakt.

AC in ~

or
or

eller

eller

Strømledning og støpseltype varierer fra 
region til region.

Skru av og på
Trykk og hold inne -tasten i tre 
sekunder for å skru enheten av/på.

Merk

 • Høyttaleren skrur seg automatisk av etter  
15 minutter uten bruk og musikkavspilling.

 • Dersom knappene ikke responderer eller ved 
funksjonsfeil, trykk og hold inne Vocal fader og 

-knappene i 10 sekunder for å tvinge stans, og 
skru så enheten på igjen og bruk som normalt.

Volumkontroll
Trykk på touch-tastene +/－ for å øke 
eller senke volumnivået.

Tips

 • Når du justerer volumet, vil det hvite 
høyttalerlyset bevege seg opp eller ned i tre 
sekunder.

 • Når volumet er satt på maksimalt nivå, vil 
det hvite høyttalerlyset skru seg helt på i tre 
sekunder.

 • Når volumet er satt på minimalt nivå, vil det 
hvite høyttalerlyset skru seg av i tre sekunder.

DBB-kontroll
Trykk raskt på DBB-tasten for å endre 
DBB-nivået (bass).

Funksjon LED1 (Gul)

DBB1 LED1 blinker én gang, så 
konstant

DBB2 LED1 blinker to ganger, så 
konstant

DBB av LED1 av
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Lad det innebygde 
batteriet
Sett vekselstrømkabelen i stikkontakten 
for å lade det innebygde batteriet. 
Batteriindikatorene blinker på ulike 
måter for å vise ladestatusen.

Merk

 • De fire indikatorene på enheten vil slukke 
i løpet av 15 sekunder etter at batteriet er 
fulladet.

20%

100%

50%

80%

100%

20%

Low Battery

50%

80%

100%

Kontroller batterinivået
• Høyttaleren er designet med en 

smartfunksjon for batterisjekk for å 
gjøre det lett for deg.

• Når høyttaleren lader, trykk på  
-tasten for å få opp batterinivået 

på LED-indikatorene. 

Merk

 • Når batterinivået er lavt, vil alle  
LED-indikatorene blinke samtidig og en 
varseltone høres.

20%

100%

50%

80%

100%

20%

50%

80%

100%

Lite batteri



12 13NONO

Endre lyseffekt

Skru høyttalerlys av eller på
Når produktet er på, trykk på tasten  
(Lys) gjentatte ganger for å bytte mellom 
lysmoduser på høyttalerlyset.

Lysmodus 1

Lysmodus 2

Lys av

≥ 3 sek

Endre lysstyrke
Trykk og hold inne tasten  (Lys) i tre 
sekunder for å endre høyttalerlysets 
lysstyrke.

Spill av fra Bluetooth-
enheter
Produktet kan strømme musikk fra 
Bluetooth-enheten din til systemet med 
Bluetooth.

Merk
 • En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-

profil A2DP, AVRCP og med Bluetooth-versjon 
5.0 + EDR.

 • Den maksimale bruksrekkevidden mellom 
festhøyttaleren og en Bluetooth-enhet er 
omtrent 30 meter.

 • Spilleren din vil også bli koblet fra om når 
enheten din flyttes utenfor bruksrekkevidden.

 • Kompatibilitet med alle Bluetooth-enheter 
garanteres ikke.

LED3-tilstand Status

Blinkende 
blått

• Klar for paring
• Kobler til sist tilkoblede 

enhet på nytt 

Konstant blå Tilkoblet

1 Trykk på -knappen for å sette 
festhøyttaleren i Bluetooth-modus.
 » LED-indikatoren (LED3) og 

høyttalerlyset vil blinke blått.
2 Skru på Bluetooth, søk etter og 

velg Philips TAX7207 på Bluetooth-
enheten for å starte tilkobling.
 » Under tilkobling vil  

LED-indikatoren (LED3) og 
høyttalerlyset blinke blått.

3 Vent til du hører et stemmevarsel fra 
festhøyttaleren.
 » Når høyttaleren er tilkoblet, 

vil LED-indikatoren (LED3) og 
høyttalerlyset lyse konstant blått.

4 Velg og spill av lydfiler eller musikk 
på Bluetooth-enheten.

Tast Handling

Kort trykk  
Start, sett på pause eller 
gjenoppta avspilling.

Trykk inn  
lenge  Hopp til neste spor.

5 For å avslutte Bluetooth kan du:
• Koble enheten over til en annen 

kilde.
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• Deaktivere funksjonen på 
Bluetooth-enheten din. 
Eller plassere Bluetooth-
enheten din utenfor 
maksimal bruksrekkevidde. 
Bluetooth-enheten vil bli 
koblet fra produktet etter 
talekommandoen.

• Trykk og hold inne -knappen til 
LED-indikatoren blinker blått.

Merk

 • For å koble fra en enhet, trykk og hold inne  
i tre sekunder til LED-indikatoren blinker blått 
fort.

 • Når du skrur på høyttaleren, prøver den alltid 
automatisk å koble seg til sist sammenkoblede 
enhet.

 •  Før du kobler til en annen Bluetooth-enhet, 
koble fra gjeldende enhet først.

 • Når Bluetooth-enheten er utenfor den gyldige 
Bluetooth-distansen, vil produktet automatisk 
koble seg fra Bluetooth-enheten.

 • Trykk og hold inne -knappen på 
høyttaleren i åtte sekunder for å koble fra 
den gjeldende enheten og fjerne Bluetooth-
paringsinformasjonen.

Flerpunktskontroll 
Produktet støtter en flerpunktsfunksjon 
og kan koble sammen to Bluetooth-
enheter samtidig.
• Når Bluetooth-enhet nummer to 

kobles sammen med festhøyttaleren, 
kommer det et lydvarsel.

• Når den første Bluetooth-enheten 
settes på pause eller kobles fra, 
kan den andre Bluetooth-enheten 
strømme lyd til festhøyttaleren.

• Innkommende anrop prioriteres 
over musikkavspilling fra første eller 
andre enhet uansett.

Merk

 • Ved TWS- og PartyLink-modus støttes ikke 
flerpunktskontroll.

Paring for stereomodus 
(TWS)
To høyttalere kan pares sammen for å få 
stereolyd.

Merk

 • TWS fungerer kun om det er to identiske 
festhøyttalere (Philips TAX7207).

Velg hovedhøyttaler manuelt

1 Trykk og hold inne -tasten i tre 
sekunder for å skru på begge 
høyttalerne og gå til Bluetooth-
paringsmodus.
 » LED-indikatoren (LED3) på begge 

høyttalerne blinker blått.
2 Velg én hovedhøyttaler og koble til 

Bluetooth.
 » LED3 på hovedhøyttaleren lyser 

helblått når Bluetooth er koblet 
til. 

3 Trykk og hold inne knappen  (TWS) 
på begge høyttalerne i tre sekunder 
for å starte stereoparingsmodus 
(TWS).
 » LED3 blinker blått og hvitt 

annenhver gang på begge 
høyttalerne

4 Når TWS er tilkoblet, vil du få et 
stemmevarsel.
 » LED3 lyser helblått på begge 

høyttalerne.
5 For å avslutte TWS, trykk og hold 

inne knappen  (TWS) på én av 
høyttalerne.
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Velg hovedhøyttaler automatisk

1 Trykk og hold inne -tasten i tre 
sekunder for å skru på begge 
høyttalerne.
 » LED-indikatoren (LED3) på begge 

høyttalerne blinker blått.
2 Trykk og hold inne  TWS-knappen 

på begge høyttalerne i tre sekunder 
for å starte stereoparingsmodus.
 » Den første høyttaleren i  

TWS-modus blir hovedhøyttaler, 
og LED3 på hovedhøyttaleren 
lyser konstant blått. 

 » Volumnivået, spill av/
pause-tilstand og lysmodus i 
sidehøyttalerne synkroniserer seg 
med hovedhøyttaleren etter at 
TWS er tilkoblet.

3 For å avslutte TWS, trykk og hold 
inne knappen  (TWS) på én av 
høyttalerne.

Merk

 • I TWS-paringsmodus vil både hoved- og 
sidehøyttaleren automatisk gå tilbake til 
tidligere tilstand etter ett minutt uten bruk eller 
om TWS-paringen ikke gjennomføres.

Bruk av TWS-avspilling
Når TWS er tilkoblet, vil sidehøyttalerne 
synkronisere seg med hovedhøyttaleren 
for funksjonene under. 

• Lyseffekt
• Volumnivå
• Spill av/pause
• DBB-nivå (bass)

Tast og bruk Handling

Trykk på  
-tasten på én av 

høyttalerne 

Spill av musikken/
sett musikken på 
pause på begge 
høyttalerne

Trykk på  
Volum +/－-tasten  
på én av 
høyttalerne 

Øk eller senk 
volumet på begge 
høyttalerne

Trykk på  
DBB-tasten på én 
av høyttalerne

Endre  
DBB-innstillinger på 
begge høyttalerne

Trykk og hold  
-tasten på én av 

høyttalerne i tre 
sekunder

Skru av begge 
høyttalerne 

Trykk og hold 
inne -tasten på 
én av høyttalerne 
i tre sekunder i 
ventemodus

Skru på valgt 
høyttaler og gå til 
TWS-gjentilkobling

Trykk på  
-tasten på én av 

høyttalerne

Endre lysmodus i 
begge høyttalerne

Trykk og hold inne 
-tasten på én av 

høyttalerne i tre 
sekunder

Endre lysstyrken i 
alle høyttalerne

Trykk og hold inne 
-tasten på én av 

høyttalerne i tre 
sekunder

Avslutt TWS-modus
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PartyLink-modus
Denne høyttaleren kan sammenkoble 
opptil 50 festhøyttalere og spille av lyd 
samtidig.

Start PartyLink-modus

1 Trykk og hold inne -tasten 
i tre sekunder for å skru på 
festhøyttalerne og gå til Bluetooth-
paringsmodus.
 » LED-indikatoren (LED3) på begge 

høyttalerne blinker blått.
2 Velg én hovedhøyttaler og koble til 

Bluetooth.
 » LED3 på hovedhøyttaleren lyser 

helblått når Bluetooth er koblet 
til.

3 Trykk og hold inne PartyLink-
knappen på alle høyttalerne i tre 
sekunder for å starte PartyLink-
paringsmodus.
 » LED4 blinker grønt og hvitt 

annenhver gang på alle 
høyttalerne.

4 Når PartyLink er tilkoblet, vil du få et 
stemmevarsel. 
 » LED3 på sidehøyttalerne lyser 

konstant hvitt.
 » LED4 fortsetter å blinke grønt 

og hvitt annenhver gang på 
hovedhøyttaleren.

 » Volumnivået, spill av/
pause-tilstand og lysmodus 
i videreføringshøyttalerne 
synkroniserer seg med 
hovedhøyttaleren etter at 
PartyLink er tilkoblet. 

5 Trykk og hold inne PartyLink-
knappen på hovedhøyttaleren. Alle 
høyttalerne vil avslutte PartyLink-
modus.

Merk

 • I PartyLink-paringsmodus vil både hoved- og 
sidehøyttaleren automatisk gå tilbake til 
tidligere tilstand etter ett minutt uten bruk eller 
om PartyLink-paringen ikke gjennomføres.

 • Ingen tidsavbrudd på hovedhøyttaler.

PartyLink mellom TAX7207 og 
TAX4207
Du kan koble TAX7207 sammen med en 
annen festhøyttaler, TAX4207 – begge 
modellene har PartyLink-funksjon.
Når en PartyLink-tilkobling er på plass, 
vil sidehøyttalerne være synkroniserte til 
hovedhøyttaleren og følge funksjonene 
under. 
• Volumnivå
• Spill av/pause
• DBB-nivå (bass)

Bruk av PartyLink-avspilling
Når en PartyLink-tilkobling er på plass, 
vil sidehøyttalerne være synkroniserte til 
hovedhøyttaleren og følge funksjonene 
under. 

• Lyseffekt
• Volumnivå
• Spill av/pause
• DBB-nivå (bass)

Tast og bruk Handling

Trykk på  
-tasten på 

hovedhøyttaleren 

Spill/pause 
musikken på alle 
sammenkoblede 
høyttalere

Trykk på tasten 
Volum +/－ på 
hovedhøyttaleren 

Øk eller senk 
volumet på alle 
sammenkoblede 
høyttalere

Trykk på  
DBB-tasten på 
hovedhøyttaleren

Endre DBB-
innstillingene på alle 
høyttalerne
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Tast og bruk Handling

Trykk og hold 
inne -tasten på 
hovedhøyttaleren 
i tre sekunder

Dersom 
hovedhøyttaleren 
skrus av, vil alle 
sidehøyttalerne vil 
avslutte  
PartyLink-modus

Trykk og hold inne 
-tasten på valgt 

sidehøyttaler i tre 
sekunder

Dersom valgt 
sidehøyttaler 
skrus av, vil det 
ikke påvirke 
hovedhøyttaleren og 
andre sidehøyttalere 
overhodet

Trykk og hold 
inne -tasten på 
valgt høyttaler i 
ventemodus

Skru på valgt 
høyttaler og trykk 
på PartyLink-tasten 
igjen for å starte 
PartyLink-modus

Trykk på  
-tasten på 

hovedhøyttaleren

Endre lysmodus på 
alle sammenkoblede 
høyttalere

Trykk på  
-tasten på 

sidehøyttalerne

Ikke endre-
lysmodus på alle 
sammenkoblede 
høyttalere

Trykk og hold 
inne -tasten på 
hovedhøyttaleren 
i tre sekunder

Endre lysstyrken i 
alle høyttalerne

Trykk på 
PartyLink-
knappen på valgt 
sidehøyttaler

Koble valgt 
sidehøyttaler fra 
hovedhøyttaleren

Trykk og hold 
inne PartyLink-
knappen på 
hovedhøyttaleren 
i tre sekunder

Koble fra alle 
høyttalerne og 
avslutt  
PartyLink-modus

Spill av lyd med USB
Kos deg med lyd på en USB-
lagringsenhet. slik som en mp3-spiller og 
USB-flashminne osv.

Merk

 • Pass på at USB-enheten inneholder spillbart 
lydinnhold i støttede formater. Støttede 
formater: MP3, WAV, WMA, FLAC. Lydfiler i 
FLAC-format støtter kun en bitrate som ikke er 
over 16.

 • Denne enheten støtter USB på maks 128 G og 
filformatet FAT16/FAT32/exFAT.

 • Støtter USB-port: 5 V  0,5 A.

1 Sett inn USB-enheten.

 » Enheten vil bytte over til USB-
modus og spille av automatisk. 

Tast Handling

Kort trykk  
Start, sett på pause eller 
gjenoppta avspilling.

Trykk inn 
lenge  Hopp til neste spor.
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Lytt på en ekstern enhet
Med dette produktet kan du lytte på en 
ekstern lydenhet, slik som en mp3-spiller.

Spill av fra en mp3-spiller

1 Koble til en lydkabel (medfølger ikke) 
med 3,5 mm-ender til:
• Audio in-inngangen på enheten.
• Hodetelefoninngangen på  

mp3-spilleren. 

Headphone
(3.5mm)

AUDIO OUT

Audio in

Hodetelefoner
(3,5 mm)

 » Enheten bytter over til Audio in-
modus automatisk.

2 Spill av lyd på mp3-spilleren  
(se mp3-spillerens brukerhåndbok).

Utgående lyd
Denne enheten har en Audio out-
inngang. Du kan spille av analog 
stereolyd på eksterne enheter, slik som 
en aktiv høyttaler. 
Koble til en lydkabel (medfølger ikke) 
i inngangen for utgående lyd på 
produktet og inngangen for inngående 
lyd på den eksterne enheten, så vil 
produktet automatisk sende lyd til den 
eksterne enheten.

Syng med mikrofonen

Juster mikrofonvolum
Koble til en mikrofon (medfølger ikke) i 
Mic in-inngangen til enheten og tilpass 
volumet ved å vri på Mic vol-knotten.
Nå kan du kose deg med å synge 
karaoke!

Juster ekko
Juster mikrofonens ekkonivå til ønsket 
nivå ved å vri på Echo-knotten.

Gradvis stemmetap
Trykk på Vocal fader-knappen for å bytte 
mellom å skru Vocal fader av og på.

Stemmeendrer
Trykk på Voice changer-knappen 
på panelet for å bytte mellom ulike 
stemmer: Kvinnestemme/mannsstemme/
barnestemme/normal effekt.

Tilbakestill til 
fabrikkinnstillinger
Tilbakestill enheten til 
standardinnstillingene.
1 Skru festhøyttaleren på og trykk og 

hold inne +-knappen og  
-knappen i 10 sekunder. 
 » LED-lysene som indikerer 

batterikapasitet blinker tre 
ganger.

 » Festhøyttaleren er tilbakestilt og 
går i ventemodus.



18 19NONO

Oppgrader fastvare via 
USB

1 Sjekk om den seneste 
fastvareversjonen er på  
www.philips.com/support. Søk etter 
modellen din på «Programvare og 
drivere». 

Red

1

2

3

Software update �les

8sec

Rød

2 Kopier oppdateringsfilene 
til programvaren over på en 
USB-minnepenn og sett USB-
minnepennen inn i enheten.

3 Trykk og hold inne DBB-tasten i åtte 
sekunder mens høyttaleren er på 
med ledningsstøpsel.

LED2 (rød) Status

Sakte blinking 
Rask blinking

Start 
oppgraderingsmodus
Oppgraderingsstart 

LED av Oppgradering ferdig 
og start på nytt

Festing av festhøyttaleren 
på stang

1 Fjern dekselet på bunnen av 
festhøyttaleren (behold dekselet).

2 Løft festhøyttaleren opp på et 
høyttalerstativ (selges separat).

3 Justere høyttalerstativet til egnet 
høyde. 

2
3

1

Bottom ViewSett fra undersiden



18 19NONO

4  Produktspesi-
fikasjoner
Merk

 • Spesifikasjoner og design kan endres uten 
varsel.

Forsterker
Utgangseffekt 
vekselstrøm (RMS) 80 W

Utgangseffekt 
vekselstrøm (maks) 160 W

Utgangseffekt batteri 30 W

Frekvenskarakteristikk
40 Hz –  
20 kHz,  
±3 dB

Støytall ≥ 65 dBA
Total harmonisk 
forvrengning < 10 %

Høyttaler
Høyttalerimpedans 4 ohm + 8 ohm x 2
Følsomhet 91 dB ±3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-versjon V 5.0
Bluetooth-
frekvensbånd

2,402 GHz ~  
2,480 GHz  
ISM-bånd

Sendereffekt ≤ 10 dBm
Bluetooth-
rekkevidde

30 m (åpen plass)

Strømmeformat: AAC, SBC, 
musikkstrømming (A2DP), avspilling/
volumkontroll: AVRCP-flerpunktsstøtte 
(flerpar)

USB
Direkte-USB 2.0 full hastighet
USB-utgangseffekt 5 V; 0,5 A

Utvidelse Kodek Sample rate Bitrate

.mp3

MPEG 1 
Layer 1 16 ~ 48 kHz 32 ~ 448 kbps

MPEG 1 
Layer 2 16 ~ 48 kHz 8 ~ 384 kbps

MPEG 1 
Layer 3 16 ~ 48 kHz 8 ~ 320 kbps

MPEG 2 / 
MPEG 2.5 
Layer 1

16 ~ 48 kHz 8 ~ 256 kbps

MPEG 2 / 
MPEG 2.5 
Layer 2

16 ~ 48 kHz 8 ~ 160 kbps

MPEG 2/
MPEG 2.5 
Layer 3

16 ~ 48 kHz 8 ~ 160 kbps

.wav WAV 16 ~ 48 kHz Opptil  
1536 kbps

.wma WMA 8 ~ 48 kHz 5 ~ 320 kbps

.flac FLAC Opptil 
48 kHz/16 bit

Batteri

Batterikapasitet
14,4 V; 2600 mAh 
(Innebygget 
oppladbart)

Batterilevetid 12 t
Batteriladetid 6,5 t

Generell informasjon

Vekselstrømstyrke 100 – 240 V ~  
50/60 Hz, 35 W

Øko ventemodus 
mindre forbruk ≤ 0,5 W

Dimensjoner  
(B x H x D) 300 x 310 x 300 mm

Vekt 7,5 kg
Driftstemperatur 0 °C – 45 °C
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5  Feilsøking
Merk

 • Fjern aldri yttersidene til produktet.

For å holde garantien gyldig, prøv aldri å 
reparere systemet selv. 
Kontroller følgende punkter dersom du 
får problemer med denne enheten før 
du ber om service. Gå til Philips nettside 
(www.philips.com/support) hvis du ikke 
klarer å løse problemet.
Når du kontakter Philips, pass på å ha 
enheten i nærheten og modell- og 
serienummeret klart.

Ingen strøm
• Pass på at enheten er fulladet eller 

tilkoblet en strømkilde.
• Pass på at alle påkrevde ledninger er 

sikkert tilkoblet.
• Pass på at enheten er skrudd på.
• For å spare strøm går enheten 

automatisk i ventemodus  
15 minutter etter at en avspilling er 
over og ingen kontroller blir brukt.

Ingen lyd
• Juster volumet.
• Kontroller lydinngangskilden.

Knappen responderer ikke eller 
funksjonsfeil
• Trykk og hold inne Vocal fader og  

-knappene i 10 sekunder for å 
tvinge stans, og skru så på enheten 
igjen og bruk som normalt.

Kan ikke vise visse filer på  
USB-enheten
• Antallet mapper eller filer på  

USB-enheten har oversteget en viss 
grense. Dette fenomenet er ikke en 
feil.

• Disse filformatene støttes ikke.

USB-enhet støttes ikke
• USB-enheten er inkompatibel med 

produktet. Prøv en annen.

Om Bluetooth-enheten
Lydkvaliteten er dårlig etter 
sammenkobling med en  
Bluetooth-aktivert enhet
• Bluetooth-mottaket er svakt. Flytt 

enheten nærmere produktet eller 
fjern hindringer mellom dem.

Kan ikke koble til enheten
• Enhetens Bluetooth-funksjon er ikke 

aktivert. Se enhetens brukerhåndbok 
for å finne ut av hvordan du aktiverer 
funksjonen.

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

Den parede enheten til- og frakobler 
seg konstant
• Bluetooth-mottaket er svakt. Flytt 

enheten nærmere produktet eller 
fjern hindringer mellom dem.

• Bluetooth-tilkobling kan bli 
deaktivert automatisk som et 
strømsparetiltak på noen enheter. 
Dette betyr ikke at produktet har en 
feil.
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Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Gå til  
www.Philips.com/support for å finne de nyeste oppdateringene og 
dokumentene.
Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke 
Philips N.V. og brukes på lisens.
Dette produktet er produsert av og solgt under ansvar for  
MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dets datterselskaper, og 
MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet.
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