
2.1 Ljudlimpa till hemmabio 
TS7010

Bruksanvisning



Produktregistrering 

Registrera ditt inköp på nätet via www.tcl.com. Det gör det 
lättare för oss att kontakta dig om det skulle behövas. Du 
behöver inte registrera dig för att garantin ska gälla. 

Produktinformation 

Behåll ditt kvitto som inköpsbevis och för att få reservdelar 
som täcks av garantin samt underhåll. Bifoga det här och 
skriv upp serie- och modellnumret ifall du behöver dem i 
framtiden. Du hittar dessa nummer på produkten. 

Modellnr  _____________________________________________

Inköpsdatum  _________________________________________ 

Serienr  _______________________________________________

Återförsäljare/Adress/Telefon  ___________________________
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1 Viktiga 
säkerhetsinstruktioner

Viktig information

VARNING

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA EJ

VARNING: TA INTE BORT SKYDDET (ELLER 
BAKSIDAN). DETTA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR 
ELEKTRISKA STÖTAR. DET FINNS INGA DELAR 
SOM ANVÄNDAREN KAN UTFÖRA UNDERHÅLL PÅ 
INUTI. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL TA 
HAND OM UNDERHÅLLET.

Blixtsymbolen med ett pil som huvud inuti en liksidig triangel 
är avsedd att uppmärksamma användaren på att det finns 
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oisolerad och farlig spänning inuti produktens hölje som kan 
vara tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar. 

Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsett att 
uppmärksamma användaren på att det finns viktiga 
instruktioner för användning och underhåll i texterna som 
medföljer produkten. 

Den här symbolen anger att den här produkten har 
dubbel isolering mellan farlig huvudspänning och delar 
som användaren kan komma åt. Använd bara identiska 
reservdelar vid underhåll. 

Varningar

•• För•att•minska•risken•för•brand•eller•elektriska•stötar•
ska•du•låta•bli•att•exponera•produkten•för•regn•eller•
fukt.•Produkten•får•inte•exponeras•för•droppande•eller•
plaskande.•Inga•föremål•som•innehåller•vätskor,•som•
vaser,•får•placeras•på•eller•i•närheten•av•produkten.•
•• Produkten•blir•instabil•om•den•inte•är•korrekt•
placerad•eller•monterad•på•väggen.•Se•till•att•följa•
instruktionerna•för•väggmontering•som•anges•i•
användarmanualen•för•att•garantera•din•säkerhet.
•• Exponera•inte•batterierna•för•stark•värme•som•solsken,•
eld•och•så•vidare. 
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Viktiga säkerhetsinstruktioner

•• Läs•dessa•instruktioner – Läs alla säkerhets- och 
användningsinstruktioner innan du använder produkten. 
•• Behåll•dessa•instruktioner – Behåll säkerhets- och 
användningsinstruktionerna för framtida bruk. 
•• Beakta•alla•varningar – Följ alla varningar på produkten 
och i användningsinstruktionerna. 
•• Följ•alla•instruktioner – Följ alla användningsinstruktioner. 
•• Använd•inte•den•här•apparaten•nära•vatten – Produkten 
ska inte användas nära vatten eller fukt – till exempel i en 
blöt källare eller nära en swimmingpool eller liknande 
•• Rengör•bara•med•en•torr•trasa. 
•• Blockera•inga•ventilationsöppningar. Installera i enlighet 
med tillverkarens instruktioner. 
•• Installera•inte•nära•några•värmekällor som element, 
värmeventiler, spisar eller andra apparater (inklusive 
förstärkare) som producerar värme. 
•• Motverka•inte•säkerhetssyftet för den polariserade eller 
jordade kontakten. En polariserad kontakt har två stift där 
det ena är bredare än det andra. En jordad kontakt har 
två stift och en tredje jordningsspets. Den tredje spetsens 
breda stift är till för din säkerhet. Om den medföljande 
kontakten inte passar i ditt uttag bör du konsultera en 
elektriker för att byta ut uttaget.
•• Skydda•strömsladden från att bli trampad på eller klämd, 
särskilt vid kontakter, extrauttag och punkten där den 
kommer ut ur produkten. 
•• Använd•bara•tillbehör som tillverkaren har angivit. 
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•• Använd•bara•med•vagnen, stället, stativet, fästet eller 
bordet som har specificerats av tillverkaren eller säljs 
tillsammans med apparaten. Var försiktig när du använder 
en vagn och rör på den eller apparaten, så att den inte 
välter och skadar dig. 

•• Koppla•ur•den•här•apparaten när det åskar och när du 
inte ska använda den på länge. 
•• Låt•allt•underhåll skötas av kvalificerad servicepersonal. 
Underhåll krävs när apparaten har skadats på något 
sätt, t.ex. om en strömsladd eller en kontakt har skadats, 
vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, 
apparaten har exponerats för regn eller fukt, inte fungerar 
på rätt sätt eller har blivit tappad. 
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Försiktighetsåtgärder

 • För att förhindra elektriska stötar bör du matcha det 
breda stiftet med det breda hålet och sätta i det helt och 
hållet.

 • Produkten ska inte exponeras för droppande eller 
plaskande.

 • Placera inga källor till fara på produkten (till exempel 
vätskefyllda föremål eller tända ljus). 

 • Koppla bort strömsladden för att stänga av när problem 
uppstår eller produkten inte används. Strömsladden ska 
vara redo att användas.

 • Användning av andra kontroller eller justeringar eller 
procedurer än de som beskrivs häri kan resultera 
i exponering för farlig strålning eller annan osäker 
användning. 

 • Strömsladden/kopplaren används för att koppla bort 
enheten, men den bortkopplade enheten måste vara 
redo att användas. 

Batterivarning och information om kassering 

 • Sätt bara i nya batterier av samma typ i produkten. 
 • Om du inte sätter i batterierna med rätt polaritet, enligt 
indikationen i batterifacket, kan deras livslängd förkortas 
och läckage uppstå.

 • Blanda inte gamla och nya batterier. 
 • Använd inte uppladdningsbara batterier (nickelkadmium 
eller nickelmetallhydrid). 
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 • Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kolzink) 
eller uppladdningsbara batterier (nickelkadmium eller 
nickelmetallhydrid). 

 • Släng inte batterierna i eld eller vatten. 
 • Återvinn eller släng batterierna i enlighet med lokala riktlinjer.
 • Explosionsrisk om batteriet byts ut på fel sätt. Byt bara ut 
mot samma eller motsvarande typ. 

 • När fjärrkontrollen inte ska användas på länge (längre än 
en månad) ska du ta ut batteriet ur fjärrkontrollen för att 
förhindra läckage. 

 • Om batterierna läcker ska du torka bort läckaget inuti 
batterifacket och byta ut batterierna mot nya.

 • Håll batterierna borta från värme och fukt. 
 • Undvik att bära eller förvara batterier tillsammans med 
andra metalliska föremål. Om du gör det kan batterierna få 
kortslutning, läcka eller explodera.

 • Undvik att bära eller förvara batterier tillsammans med 
andra metalliska föremål. Om du gör det kan batterierna få 
kortslutning, läcka eller explodera. 

 • Ladda aldrig ett batteri om du inte har bekräftat att det är 
ett uppladdningsbart batteri. 

Placering 

 • Den här produkten är utformad för att placeras på en 
stadig, slät yta. Placera inte produkten på monterade 
objekt som bokhyllor eller hyllor eftersom ventilationshålen 
runt produkten då blockeras, vilket resulterar i minskad 
livslängd på grund av överhettning. För att garantera 
tillräcklig ventilation för produkten ska du se till att det 
finns ett utrymme på 7,8 tum (20 cm) runt produkten. 
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 • Se till att möbeln som produkten placeras på är tillräckligt 
stor och tålig, så att den inte oavsiktligt kan välta, knuffas 
ner eller dras bort. Detta kan orsaka personskador 
och/eller skador på produkten. 

 • Endast kvalificerad personal får utföra en väggmontering. 
Om produkten inte monteras korrekt kan det resultera i 
allvarliga personskador och skador på egendom (om du 
tänker montera produkten på egen hand måste du kolla 
efter elektriska ledningar och rörledningar inuti väggen). 
Det är installatörens ansvar att bekräfta att väggen utan 
problem kan stötta produktens och monteringsfästenas 
hela vikt 
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2 Välkommen

Grattis till ditt köp av en ny TCL-ljudlimpa! När den är 
installerad och ansluten kan du uppleva en fenomenal 
ljudkvalitet och toppmodern design som passar utmärkt till 
ditt hemmabiosystem. Du rekommenderas att läsa igenom 
den här bruksanvisningen som hjälper dig att konfigurera, 
ansluta och använda produkten enkelt och korrekt. Mer 
information finns på www.tcl.com.

Låt oss börja.

Detta hittar du i lådan

Själva ljudlimpan Trådlös subwoofer

Fjärrkontroll AAA-batteri x 2
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Kabel för IR-överföring Mall för väggmontering

QSG

AC-strömsladd x 2 Snabbstartsguide

Warranty

Väggskruv (M3.6) x 2
Väggankare x 2

Garantikort
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Översikt över själva ljudlimpan

65 7

1 2 3 4

USB

7 8 9 10 11 12

~AC INIR pass-through

1  
Tryck för att sätta igång ljudlimpan eller försätta den i 
vänteläge.

2  
Tryck för att växla mellan ljudkällor i lägena 
HDMI/USB/AUX/Bluetooth/Optisk.

3  
Tryck för att välja Bluetooth-funktionen.
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4 +/- 
Tryck för att höja eller sänka volymen.

5 Sensor•för•fjärrkontrollen 
Ta emot signaler från fjärrkontrollen.

6 LED-indikator  
Röd: i vänteläge
Lila: i HDMI-läge
Grön: i AUX-läge
Blå: i Bluetooth-läge.
Gul: i optiskt läge.
Vit: i USB-läge.

7 Kontakt•för•kabel•för•IR-överföring•

8 AUX-ingångskontakt

9 AC-ingångskontakt

10 HDMI-ARC-kontakt

11 Optisk•ingångskontakt•

12 Kontakt•för•USB•typ•A•(bara•för•musikuppspelning)
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Översikt över den trådlösa subwoofern

2 31

1 AC-ingångskontakt•

2 PAIR 
Tryck för att aktivera parkoppling med ljudlimpan.

3 Blå•LED-indikator•  
• blinkar långsamt när subwoofern är i viloläge.
• blinkar långsamt när parkopplingen pågår.
• lyser när parkopplingen lyckas.
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Översikt över fjärrkontrollen

1

6

8

3

4

5

2

7

1  
Tryck för att sätta igång ljudlimpan eller försätta den i 
vänteläge.

2  
Tryck för att stänga av eller slå på ljudet.

3 +/- 
Tryck för att höja eller sänka volymen.
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4  

Spela/pausa/återuppta uppspelning i Bluetooth/USB-läge.
Håll inne i 3 sekunder för att koppla bort Bluetooth-
funktionen.

5 /
Tryck för att gå till föregående eller nästa spår i 
Bluetooth/USB-läge.

6  
Tryck för att växla ljudkälla till Bluetooth-läge.

7  
Tryck för att växla mellan ljudkällor i lägena 

HDMI/USB/AUX/Bluetooth/Optisk. 

8 NEWS/MOVIE/MUSIC
Tryck för att välja EQ-effekten när du tittar på nyheter 
eller filmer eller lyssnar på musik.
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Montera din ljudlimpa

Noteringar

 • Se till att du läser all säkerhetsinformation innan 
du monterar ljudlimpan på väggen. (Se ”Viktiga 
säkerhetsinstruktioner” på sidan 5).

 • Se till att du använder skruvar som medföljer eller 
specificeras av den auktoriserade tillverkaren.

 • TCL Entertainment Solutions Limited bär inget ansvar 
för olyckor eller skador som orsakas av inkorrekt 
väggmontering eller infogning av skruvar eller otillräcklig 
väggstyrka osv. 

 • Ytterligare verktyg (medföljer ej) krävs för monteringen.

Montera din ljudlimpa på väggen

Du kan välja mellan att placera din ljudlimpa under mitten av 
din tv eller montera den på väggen.
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A B

1 Placera den medföljande mallen för väggmontering på 
väggen. Se till att mallen för väggmontering är minst 
2 tum (5 cm) nedanför mitten av tv:n.

2 Använd ett vattenpass för att se till att ljudlimpan är 
korrekt positionerad.

3 Använd tejpen för att sätta fast mallen ordentligt på väggen. 

4 Gör markeringar på väggen genom att använda varje 
markering på mallen genom monteringshålen.

5 Ta bort mallen.

6 Borra ett skruvhål vid varje markering på väggen.

 

> 5cm

TVTV

 

7 Sätt i de medföljande väggankarna i 2 skruvhål i väggen.
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8 Sätt i de medföljande skruvarna i väggankarna. Lämna 
4 mm mellan skruvarnas huvuden och väggen.

9 Fixera och dra åt skruvarna på väggen. 

 

4mm

600mm

10 Häng ljudlimpan på skruvarna.
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Noteringar

 • Kontrollera placeringen innan du monterar ljudlimpan på 
väggen (se ”Placering” på sidan 8).

 • Du kan överväga att ansluta kablarna innan du monterar 
ljudlimpan på väggen.
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Placera din subwoofer

Avståndet mellan subwoofern och själva ljudlimpan ska inte 
vara större än 3 meter (9,8 fot). 

 

TV < 3m

Sätt i/byt ut batterierna i fjärrkontrollen 

Varningar

•• Explosionsrisk•om•batteriet•byts•ut•på•fel•sätt.•Byt•bara•
ut•mot•samma•eller•motsvarande•typ.•
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Varning

 • Batteriet innehåller perkloratmaterial, så 
hantera det försiktigt. Gå till www.dtsc.
ca.gov/hazardouswaste/perchlorate för mer information. 

1 Öppna batterifacket och ta bort de gamla batterierna 
om det behövs. 

2 Sätt i ett två nya AAA-batterier i batterifacket med rätt 
polaritet (+/-).

3 Stäng batterifacket. 

 

1 2 3
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3 Anslut din ljudlimpa

När du har fixerat ljudlimpans placering kan du börja ansluta 
den till din tv eller andra enheter och höra ljudet genom 
ljudlimpan. Se till att du har stängt av ljudet på tv:n/enheten. 
Läs användarmanualen för tv:n/enheten om du inte vet hur 
du gör det.

Anslut med HDMI-kabeln

Anmärkning

 • Se till att din tv eller enhet stöder HDMI-ARC-
funktionen. Läs användarmanualen för tv:n/enheten om 
du inte vet hur du gör det.

Sätt i ena änden av HDMI-kabeln (säljs separat) i ljudlimpans 
HDMI-ARC-ingångskontakt och andra änden i HDMI-ARC-
utgångskontakten på tv:n/enheten.
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För att få bästa möjliga ljudupplevelse med HDMI-kabeln 
följer du stegen nedan:

1 Anslut din ljudlimpa till HDMI-ingången med 
markeringen (ARC) på din TCL-tv.

2 Tryck på knappen Inställningar på fjärrkontrollen till din 
TCL-tv.

3 Gå till Systemalternativ.

4 Ställ in T-Link till På.
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Anslut med den optiska kabeln 

1 Ta bort skyddsproppen från den optiska kabeln (säljs 
separat) vid behov.

2 Sätt i ena änden av den optiska kabeln i ljudlimpans 
optiska ingångskontakt och andra änden i den optiska 
utgångskontakten på tv:n/enheten.

 

Anmärkning

 • Om det inte kommer något ljud ur ljudlimpan och den 
gula LED-indikeringen blinkar snabbt kan du testa 
att aktivera PCM-signalutgången på tv:n/enheten. 
I de flesta enheter används PCM för att konvertera 
analoga ljudsignaler till digitala ljudsignaler. Läs 
användarmanualen för tv:n/enheten för mer information 
om hur du aktiverar PCM-signalutgången.
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Anvisningar för att installera din ljudlimpa med en 
optisk kabel

Undvik att böja eller slå knut på den optiska 
kabeln (SPDIF), eftersom den är ömtålig och lätt 
kan bli skadad eller gå sönder.

För att få bästa möjliga ljudupplevelse med den optiska 
kabeln:

1 Tryck på knappen Inställningar på fjärrkontrollen till din 
TCL-tv.

2 Gå till Ljudalternativ.

3 Ställ in tv-högtalarna på Av.
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Anslut med 3,5 mm till 3,5 mm-ljudkabeln

Du kan antingen:
• sätta i ena änden av 3,5 mm till 3,5 mm-ljudkabeln 

(säljs separat) i ljudlimpans AUX-ingångskontakt och 
andra änden i hörlurarna eller ljudutgångskontakten på 
tv:n/enheten. Detta inaktiverar ljudet på tv:ns inbyggda 
högtalare; eller

• sätta i ena änden av en RCA till 3,5 mm-ljudkabel (säljs 
separat) i ljudlimpans AUX-ingångskontakt och andra 
ändar i ljudutgångskontakterna på tv:n.

 

Hörlurar
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Anslut ljudlimpan till strömförsörjning

1 Se till att du har slutfört alla andra anslutningar innan du 
kopplar in ljudlimpan till strömförsörjningen.

2 Se till att matningsspänningen överensstämmer 
med säkerhetsstandarderna i landet där du bor (se 
”Specifikationer” på sidan 40).

3 Anslut ena änden av en annan medföljande AC-
strömsladd till subwooferns AC-ingångskontakt och 
andra änden till vägguttaget.

4 Anslut ena änden av en medföljande AC-strömsladd 
till ljudlimpans AC-ingångskontakt och andra änden till 
vägguttaget.

 

~AC IN~AC IN
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Anslut ljudlimpan med din Bluetooth-
enhet 

Noteringar

 • Se till att din trådlösa enhet stöder Bluetooth-funktionen.
 • Räckvidden mellan ljudlimpan och din Bluetooth-
enhet är ungefär 10 meter (utan några hinder mellan 
Bluetooth-enheten och ljudlimpan).

1 Tryck på  på ovansidan av ljudlimpan eller på 
fjärrkontrollen för att slå på ljudlimpan.

2 Tryck på  på ovansidan av ljudlimpan eller på 
fjärrkontrollen.
➜➜ Den blåa LED-indikeringen blinkar långsamt. 
Ljudlimpan är redo att parkoppla. 

3 Slå på din Bluetooth-enhet och aktivera dess Bluetooth-
funktion.

4 Välj TCL•TS7010 i Bluetooth-enhetens 
parkopplingslista. 
➜➜ Du hör tydliga dubbla pipljud. 

➜➜ Den blåa LED-indikeringen lyser när parkopplingen 
lyckas.
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Tips

 • Om du inte kan hitta modellnamnet TCL•TS7010 på din 
Bluetooth-enhet håller du inne  på fjärrkontrollen. Den 
blåa LED-indikeringen blinkar snabbt. Nu går ljudlimpan 
in i parkopplingsläget.

 

3
4

TCL TS7010

2

1

Ljudlimpan är nu igång och redo att användas.

5 För att koppla från Bluetooth-funktionen kan du:
• trycka på  på ljudlimpan eller fjärrkontrollen för att 

växla till en annan källa; eller
• inaktivera Bluetooth-funktionen på din enhet; eller
• hålla inne  på fjärrkontrollen i 3 sekunder.
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Anslut din trådlösa subwoofer till 
ljudlimpan 

När den trådlösa subwoofern är ansluten kan du njuta av 
djupa basljud och en verkligt uppslukande ljudupplevelse.

Automatisk parkoppling

Se till att både ljudlimpan och den trådlösa subwoofern är 
påslagna och anslutna till strömförsörjningen.

➜➜ Ljudlimpan parkopplar automatiskt med subwoofern.

➜➜ Den blåa LED-indikeringen blinkar när parkopplingen 
pågår.

➜➜ Den blåa LED-indikeringen lyser när parkopplingen 
lyckas.

 

2
3

1
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Anmärkning

 • Tryck inte på PAIR på subwooferns baksida under den 
automatiska parkopplingen.

Manuell parkoppling

1 Se till att ljudlimpan och den trådlösa subwoofern är 
ordentligt anslutna till strömförsörjningen. 

2 Tryck på PAIR på subwooferns baksida tills den blåa 
LED-indikeringen på subwoofern blinkar långsamt. 
➜➜ Den trådlösa subwoofern är redo att parkoppla.

3 Tryck på  på ovansidan av ljudlimpan eller på 
fjärrkontrollen för att slå på själva ljudlimpan.
➜➜ Ljudlimpan och den trådlösa subwoofern parkopplas 
automatiskt. 

➜➜ Parkopplingen lyckas. Den blåa LED-indikationen lyser.

Anmärkning

 • Om den blåa LED-indikeringen på subwooferns baksida 
fortfarande blinkar efter parkopplingen betyder det 
att parkopplingen misslyckades. Koppla bort AC-
strömsladden från den trådlösa subwoofern och koppla 
in den igen efter 3 minuter. Upprepa sedan steg 1 till 3. 
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Anslut kabeln för IR-överföring

Om ljudlimpan blockerar IR-mottagaren på tv:n när du 
placerar den precis framför kan du ansluta ljudlimpan till tv:n 
med den medföljande kabeln för IR-överföring, så att den 
kan ta emot signaler från fjärrkontrollen till tv:n.
Sätt i ena änden av kabeln för IR-överföring i ljudlimpans 
kontakt för kabeln för IR-överföring. Placera sedan 
en annan ände med IR-blastern nära tv-sensorn. Läs 
användarmanualen för tv:n om du vill veta mer.

 

IR pass-through

Tv-sensor
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4 Använd din ljudlimpa

Använd ljudlimpan med panelen på 
ovansidan eller fjärrkontrollen

1 Se till att ljudlimpan är ordentligt ansluten till 
strömförsörjningen och källorna.

2 Tryck på  på ovansidan av ljudlimpan eller på 
fjärrkontrollen för att slå på ljudlimpan. 
➜➜ Ljudlimpan parkopplar automatiskt med subwoofern. 
Om parkopplingen inte lyckas kan du parkoppla 
ljudlimpan med subwoofern manuellt (se ”Anslut din 
trådlösa subwoofer till ljudlimpan” på sidan 31).

3 Tryck på  på ovansidan av ljudlimpan eller på 
fjärrkontrollen för att växla till rätt källa. 

Hur•LED-indikatorerna•fungerar•i•olika•lägen

LED-indikatorer Käll-läge

Den röda LED-indikationen lyser. i vänteläge

Den lila LED-indikationen lyser. i HDMI-ARC-läge

Den gröna LED-indikationen 
lyser.

i AUX-läge

Den blåa LED-indikationen lyser. i Bluetooth-läge
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Den blåa LED-indikeringen 
blinkar långsamt.

redo att parkoppla

Den blåa LED-indikeringen 
blinkar långsamt.

parkoppling pågår

Den gula LED-indikationen lyser. i optiskt läge

Den vita LED-indikationen lyser. i USB-läge

Anmärkning

 • Om ingen åtgärd utförs på varken ljudlimpan eller 
fjärrkontrollen inom 15 sekunder efter att du har 
satt igång ljudlimpan stängs alla LED-indikatorer på 
ljudlimpan av och slås på igen när åtgärden fortsätter.

Tips

 • Du kan använda mer avancerade funktioner på 
fjärrkontrollen (se ”Översikt över fjärrkontrollen” på 
sidan 15).
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Ljudinställningar

Du kan njuta av film och musik med bästa möjliga ljud. 
• Tryck på +/- för att justera volymen. 
• Tryck på  på fjärrkontrollen för att stänga av ljudet. 

Tryck på  igen för att slå på ljudet.
• Tryck på EQ-knapparna (NEWS/MOVIE/MUSIC) på 

fjärrkontrollen för att välja EQ-effekten när du tittar på 
nyheter eller film•eller lyssnar på musik.

Användning LED-indikatorer

Justera volymen. Den vita LED-indikeringen 
blinkar snabbt och går tillbaka 
till käll-LED.

Stäng av ljudlimpans ljud. Den röda LED-indikeringen 
fortsätter blinka.

Slå på ljudlimpans ljud. Den röda LED-indikeringen 
blinkar och går tillbaka till 
käll-LED. 

Högsta eller lägsta volym 
har uppnåtts.

Den röda LED-indikeringen 
lyser i 2 sekunder och går 
tillbaka till käll-LED.

Välj EQ-effekten. Film: Den vita LED-
indikeringen blinkar en gång.
Musik: Den gröna LED-
indikeringen blinkar en gång.
Nyheter: Den gula LED-
indikeringen blinkar en gång.
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Lyssna på musik från din Bluetooth-
enhet

1 Se till att din enhet stöder A2DP och/eller AVRCP. Se 
enhetens specifikationer för att ta reda på det.

2 Parkoppla din Bluetooth-enhet med ljudlimpan (se ”Anslut 
ljudlimpan med din Bluetooth-enhet” på sidan 29).

3 Börja lyssna på musik som är lagrad i din Bluetooth-
enhet genom ljudlimpan.
• Om din Bluetooth-enhet stöder A2DP kan du lyssna 

på musik, men inte styra uppspelningen.
• Om din Bluetooth-enhet stöder AVRCP kan du 

lyssna på musik och styra uppspelningen med 
fjärrkontrollen. Tryck på  för att pausa eller 
återuppta musikuppspelningen. Tryck på /  för att 
gå till föregående/nästa spår.

Anmärkning

 • Räckvidden mellan ljudlimpan och din Bluetooth-
enhet är ungefär 10 meter (utan några hinder mellan 
Bluetooth-enheten och ljudlimpan).
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Använd USB-kabel eller USB-enhet för 
att spela upp musik

1 Sätt i USB-enheten i ljudlimpans kontakt för USB typ A.

2 Tryck på  på ljudlimpan eller fjärrkontrollen tills den 
vita LED-indikationen lyser.

3 Nu kan du lyssna på musik genom ljudlimpan. 
• Tryck på  på fjärrkontrollen för att pausa eller 

återuppta musiken. 
• Tryck på  eller  på fjärrkontrollen för att gå till 

föregående eller nästa spår.

 

USB
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Användning LED-indikatorer

Lyssna på musik. Den vita LED-indikationen lyser.

Tryck på  för att pausa 
musiken.

Den vita LED-indikeringen 
fortsätter blinka.

Tryck på  eller  för att gå 
till föregående/nästa spår

Den vita LED-indikeringen 
blinkar snabbt och går tillbaka 
till käll-LED.

Tips

 • Ljudlimpan kan stödja USB-enheter med upp till 32 GB 
minne och filformaten som stöds är MP3, WAV och 
FLAC.
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5 Specifikationer
Själva•ljudlimpan
• Strömadapter: AC~100-240 V, 50/60 Hz
• Strömförbrukning: 25 W
• Strömförbrukning i vänteläge: ≤ 0,5 W
• Impedans: 6 Ω 
• Frekvensgång: 150 Hz-20 kHz 
• Mått (B x D x H): 920 x 98 x 64 mm 
• Vikt: 2,48 kg 
• Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C
Trådlös•subwoofer
• Strömadapter: AC~100-240 V, 50/60 Hz 
• Strömförbrukning: 25 W
• Strömförbrukning i vänteläge: ≤ 2,0W
• Frekvensgång: 40 Hz-120 Hz 
• Frekvensområde: 2402 Mhz – 2480 Mhz
• Max överföringsström: 13dBm
• Mått (B x D x H): 210 x 248 x 328 mm 
• Vikt: 3,6 kg 
Bluetooth
• Bluetooth-version: 4.2, Bluetooth-profil – Bluetooth-

stereo stöds (Advanced Audio Distribution Profile – 
A2DP; Audio Video Remote Control Profile – AVRCP)

• Frekvensområde: 2402 Mhz – 2480 Mhz
• Max överföringsström: 13dBm
Fjärrkontroll 
• Avstånd/Vinkel: 6 m / 30° 
• Batterityp: 1,5 V AAA-batteri x 2, kan bytas ut av användaren. 
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6 Observera

Försäkran om överensstämmelse

TCL Entertainment Solutions Limited deklarerar härmed att 
denna produkt uppfyller de nödvändiga kraven och andra 
relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU. Du hittar 
försäkran om överensstämmelse på www.tcl.com

Kassering av din gamla produkt och 
batteri

Din produkt är konstruerad och tillverkad av högkvalitativa 
material och komponenter som kan återvinnas och 
återanvändas.

Denna symbol på en produkt innebär att produkten omfattas 
av det europeiska direktivet 2012/19/EU.
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Den här symbolen betyder att produkten innehåller ett 
batteri som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och 
inte kan slängas ihop med vanligt hushållsavfall. Ta reda 
på hur de separata insamlingssystemen för elektriska och 
elektroniska produkter och batterier fungerar där du befinner 
dig. Följ lokala regler och släng aldrig produkten eller 
batterierna ihop med vanligt hushållsavfall. Att slänga gamla 
produkter och batterier på rätt sätt hjälper till att förhindra 
negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ta•bort•batteriet•som•går•att•slänga
Läs avsnittet ”Byt ut fjärrkontrollens batteri” för att ta bort 
batterierna som går att slänga.

Miljöskydd•och•hållbarhet
Vi har utelämnat all onödig förpackning och sett till att den 
är miljövänlig och hållbar.
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Varumärken

Bluetooth

 

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade 
varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all 
användning av sådana märken av TCL Corporation är 
licensierad. Andra varumärken och firmanamn tillhör 
respektive ägare.

Dolby-ljud

 

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, 
Dolby Audio och den dubbla D-symbolen är varumärken 
som tillhör Dolby Laboratories. Copyright 1992-2015 Dolby 
Laboratories. Alla rättigheter förbehållna.

HDMI

 

HDMI, och HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia 
Interface, är varumärken eller registrerade varumärken som 
tillhör HDMI-licensieringen LLC.
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7 FAQ

Ingen ström
 • Se till att AC-strömsladden och AC-ingångskontakten är 

ordentligt anslutna.
 • Se till att det finns strömförsörjning.
 • Se till att ljudlimpan är på.

 
Inget ljud 
 • Se till att ljudkabeln är ansluten till ljudlimpan och din 

enhet.
 • Se till att du har valt rätt källa.
 • Tryck på +•för att öka volymen.
 • Se till att ljudlimpans ljud är på.

 
Fjärrkontrollen fungerar inte.
 • Se till att du har valt rätt källa.
 • Se till att fjärrkontrollen och ljudlimpan inte befinner sig 

för långt ifrån varandra.
 • Se till att batteriet har satts i ordentligt och att det 

fungerar.
 • Se till att fjärrkontrollen befinner sig nära ljudlimpans 

fjärrkontrollsensor. 

Ljudet är förvrängt. 
 • Se till att alla kablar sitter i ordentligt.
 • Se till att du har valt rätt källa.
 • Se till att ljudet på tv:n är avstängt om du spelar upp 

ljud därifrån.
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Jag kan inte hitta den här ljudlimpans Bluetooth-namn på 
min Bluetooth-enhet. 
 • Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din 

Bluetooth-enhet.
 • Se till att ljudlimpan är parkopplad med din Bluetooth-

enhet.

Subwooferns LED-indikator är avstängd.
 • Starta om subwoofern genom att koppla bort den 

från strömförsörjningen och koppla in den igen efter 2 
minuter.

För ytterligare support, gå till www.tcl.com/support 
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