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1 Oluline

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik 
juhised. Kui kahju on põhjustatud juhiste mitte 
järgimisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekaju oht!
Enne uute ühenduste loomist või nende 
muutmist veenduge, et kõik seadmed on 
vooluvõrgust väljas.
Ärge kunagi jätke toodet vihma kätte. Ärge 
pange vedelikuga anumaid, nagu vaasid, 
toote lähedale. Kui vedelikupritsmed 
satuvad tootele või tootesse, ühendage see 
pistikupesast koheselt lahti. Võtke ühendust 
klienditeenindusega, et nad toote enne 
kasutamist üle vaataksid.
Ärge kunagi paigaldage toodet ja tarvikuid 
lahtise leegi või muude kuumusallikate 
lähedusse ega otsese päikesepaiste kätte.
Ärge kunagi paigaldage midagi toote 
ventilatsiooniavadesse ega muudesse 
avadesse.
Kui eraldusseadmena kasutatakse pistikut 
või pistikupesa, peab lahtiühendatav seade 
olema töövalmis.
Patareid (patareide pakk või installeeritud 
patareid) ei tohi olla üleliigse kuumuse käes, 
nt päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
Ühendage toode enne äikest pistikupesast 
lahti.
Kaabli pesast eemaldamisel tõmmake alati 
pistikust, mitte juhtmest.
Kasutage toodet troopilises ja/või mõõdukas 
kliimas.

Lühise või tulekahju oht!
Identitseerimise ja tarneklasside kohta leiate 
infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
Enne toote pistikupesasse ühendamist 
kontrollige, kas selle pinge vastab toote 
tagaküljel või küljel näidatud väärtusele. Ärge 
kunagi ühendage seadet vooluvõrku, kui 
pinged on erinevad.

Toote vigastamise või kahjustamise oht!
Seinale paigaldamisel peab selle vastavalt 
juhistele kindlalt kinnitama. Kasutage 
ainult kaasaantud seinakinnitust (kui on 
pakendiga kaasas). Kui toode on halvasti 
seina külge kinnitatud, võib see põhjustada 

õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil 
on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi 
klienditeeninduse poole
Ärge kunagi asetage toodet või muid esemeid 
elektrijuhtmete või muu elektriseadme peale.
Kui toodet transporditakse temperatuuril 
alla 5°C, pakkige toode lahti ja oodake 
enne pisikupesasse ühendamist, kuni selle 
temperatuur jõuab toatemperatuurini.
Selle toote osad võivad olla valmistatud 
klaasist. Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks 
käsitlege ettevaatlikult.

Ülekuumenemise oht!
Ärge kunagi paigaldage seda seadet piiratud 
kohta. Alati jätke seadme ümber umbes  
10 cm ruumi ventilatsiooni jaoks. Veenduge, 
et kardinad või muud esemed ei blokeeri 
seadme ventilatsiooniavasid. 

Saastumise oht!
Ärge kasutage korraga erinevaid akusid  
(uusi ja vanu või süsinik ja leelis jne).
Kui patareid on valesti paigaldatud, siis võib 
tekkida plahvatusoht. Asendamiseks tohib 
kasutada üksnes sama või samaväärset tüüpi 
akut.
Eemaldage kaugjuhtimispuldist akud, kui need 
on tühjad või kui te ei kasuta seda pikka aega. 
Akud sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu 
peab need kasutuselt korrektsel viisil 
kõrvaldama.

Patareide alla neelamise oht!
Toode / pult võib sisaldada mündi / nupu 
suuruses patareid, mille võib alla neelata. 
Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas! 
Allaneelamisel võib patarei põhjustada 
raskeid vigastusi ning see võib lõppeda 
surmaga. Kahe tunni jooksul pärast alla 
neelamist võivad tekkida tõsised sisemised 
põletused.
Kui kahtlustate, et patarei on alla neelatud 
või sattunud mistahes kehaosadesse, siis 
pöörduge kohe arsti poole.
Patareide vahetamisel hoidke kõik uued ja 
vanad patareid lastele kättesaamatus kohas. 
Pärast patareide vahetamist veenduge, et 
patareikate oleks kindlalt suletud.
Kui patareikatet ei saa täielikult sulgeda, 
lõpetage toote kasutamine. Hoidke lastele 
kättesaamatus kohas ja pöörduge tootja poole.

 
See on II klassi sümboliga toode, mis tähendab, 
et sellel on kahekordne isolatsioonisüsteem 
ning puudub maandus.
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Vahelduvvoolu pinge 

Kasutage ainult selles kasutusjuhendis toodud 
toiteallikaid.

Seadme hooldamine

Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrokiust 
lappi.

Keskkonnakaitse

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine.

Meie toode on konstrueeritud ja toodetud 
kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, 
mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.

Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele 
kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.

 
See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, 
millele kehtib Euroopa direktiiv  
2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada koos 
tavaliste majapidamisjäätmetega.
Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete 
ning akude kogumise süsteemiga. Järgige 
kohalikke eeskirju ning ärge visake ära 
toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste 
majapidamisjäätmetega. Vanade toodete 
ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada 
keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid 
negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine
Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege 
patarei paigaldamise peatükki.

Vastavus

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete 
nõuetele.
Käesolevaga kinnitab TP Vision Europe B.V., 
et see toode vastav direktiivi 2014/53/EL 
esmastele nõuetele ja teistele vastavatele 
sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav 
veebilehelt www.p4c.philips.com.

Abi ja tehniline tugi

Täiendavaks klienditoeks külastage veebilehte 
www.philips.com/support, et:

alla laadida kasutusjuhendi ja kiirtutvustuse
vaadata videoõpetusi (saadaval ainult valitud 
mudelitele)
leida vastuseid korduma kippuvatele 
küsimustele (KKK)
saata meile e-postiga küsimusi
suhelda meie tugiteenuse esindajaga.

Keele valimiseks järgige juhiseid veebileheküljel 
ja siis sisestage oma tootemudeli number. 
Alternatiivselt saate pöörduda oma riigi 
Philipsi klienditeeninduse poole Enne 
klienditeenindusega suhtlemist kirjutage üles 
oma toote mudeli- ja seerianumber. Selle 
informatsiooni leiate toote tagaküljelt või toote 
alt.
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2 Teie toode

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast 
Philipsisse! Philipsi parima klienditeeninduse 
saamiseks registreerige oma ribakõlar veebilehel 
www.philips.com/support.

Mis on karbis

Kontrollige oma pakendis sisu:
Ribakõlar x1
Juhtmevaba basskõlar x1
Kaugjuhtimispult x1
AAA-patareid x2
Toitejuhe* x2
Toiteadapter x1
Paigalduskomplekt seinale (seinakronsteinid 
x2, kruvid X 6, tüüblid x2)
Kiirstardi juhend
Garantiikaart 
Ohutusleht
Paigaldusjuhised

* Toitejuhtmete kogus ja pistiku tüüp võib 
regiooniti erineda.

f Toide ja Wi-Fi märgutuli

LED-
märgutuli 
VÄLJAS

Ekraan Toite olek Wi-Fi võrk Kasutatavad allikad

Valge O¤ Eco Standby Ühendus 
katkestatud

Kõik allikad on välja lülitatud.

Kollane O¤ Poolootel Ühendatud Play-Fi, Chromecast(Audio), AirPlay2, Alexa 
3PDA & Spotify Connect 
(Need allikad töötavad.)

Kollane 
(vilgub)

Sees Toide sees Ühendamine HDM1, HDMI2, E-ARC(ARC), OPTICAL & BT

Kollane Sees Toide sees Ühendatud Kõik allikad on valmis.

Põhiseade

See osa sisaldab ülevaadet põhiseadmest. 

3 421 5 6

a +/- (Helitugevus)
 Suurendage või vähendage helitugevust.

b  (Esita / Peata)
 Esituse käivitamiseks, pausiks või 
Bluetooth taasesituseks.

c  (Source)
 Vajutage toote sisendallika valimiseks.

d  (Ooterežiimis)
Kerge vajutus: Sisse-, välja lülitamine 
(Poolootel)
Pikk vajutus (5 sek): Väljalülitamine (Eco 
standby)

e Ekraanipaneel
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Kaugjuhtimispult

See osa sisaldab ülevaadet kaugjuhtimispuldist.

3

4

2

1

5

6

8

9

7

a  (Ooterežiimis)
 Kerge vajutus: Sisse-, välja lülitamine 
(Poolootel)
Pikk vajutus (5 sek): Väljalülitamine  
(Eco standby)

b  (Allikas)
Valige selle toote sisendallikas.

HDMI 1: Lülitage oma allikas HDMI IN 
1 ühendusele.
HDMI 2: Lülitage oma allikas HDMI IN 
2 ühendusele.
E-ARC: Lülitage oma allikas HDMI 
E-ARC või ARC režiimile.
OPTICAL: Lülitage oma heliseade 
optilisele režiimile.
AUDIO IN: Lülitage oma heliallikas AUDIO 
IN ühendusele (3,5 mm pesa).
BT: Lülitage Bluetooth režiimile.

Märkus

Play-Fi multi-room, Chromecast (heli), AirPlay2, 
Alexa 3PDA ja Spotify Connect töötavad taustal, 
kui WiFi on ühendatud. Need valitakse ja 
juhitakse vastava ülekandeseadme / APP abil.

c Juhtnupud
Üles: Suurendage helitugevust või valige 
menüüs eelmine üksus.
Alla: Vähendage helitugevust või valige 
menüüs järgmine üksus.
Vasakule: Minge taasesitusrežiimis 
eelmisele palale või valige menüürežiimis 
tase allapoole.
Paremale: Minge taasesitusrežiimis 
järgmisele palale või valige 
menüürežiimis tase ülespoole.
Keskel: Esitamine, peatamine või 
jätkamine taasesitusrežiimis. Valiku 
kinnitamine.

d  (Menüü)
Sisestage menüü üldsätted.

SUB Bassikõlari võimenduse 
juhtimine

CTR Keskkõlarite suhteline 
helitase

SIDE L Vasaku kõlari suhteline 
helitugevus

SIDE R Parema kõlari suhteline 
helitugevus

DIM Ekraani heleduse tase
DISP Ekraani automaatne 

väljalülitus
BT PAIR Alustage BT sidumist (ainult 

BT allikas)
UPGRADE Püsivara uuendamine USB 

kaudu

e  (Ekvalaiser)
Valige ümbritseva heli režiim: (Movie/
Music/Voice/Sport/Custom).

MOVIE Eelseadistatud lmi EQ
MUSIC Eelseadistatud muusika EQ
VOICE EQ seadistatud uudiste või 

jutusaate jaoks
SPORT Eelseadistatud spordisaate EQ
CUSTOM Kasutaja kohandatud EQ 

(juhitakse Philips Sound 
rakenduse abil)

f 
Valige Dolby Atmose jaoks kõrgusefekti 
tase.
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g  (Heli)
Valige heli seadistused: (Surround/DRC/
IMAX/Dialogue/Bass/Treble/Sync).

SUR Ümbritseva heli valikud
DRC Dünaamilise vahemiku 

juhtimine
IMAX IMAX režiimi valikud
DLG CTRL Dialoogitaseme reguleerimine 

(ainult DTS-X jaoks)
BASS Reguleerib EQ jaoks bassitaset
TREBLE Reguleerib EQ jaoks kõrge heli 

taset
SYNC Heli ja video sünkroonimise 

viivituse reguleerimine (ainult 
HDMI)

h 
Seadetest väljumine. 

i 
Vaigistage või taastage helitugevus.

Juhtmevaba bassikõlar
Toode tarnitakse koos juhtmevaba basskõlariga.

21

3

CONNECT

AC MAINS~

a CONNECT (Ühenda)
Põhiseadme ja bassikõlari vahelisse 
sidumisrežiimi sisenemiseks hoidke  
5 sekundit all.

b Bassikõlari märgutuli
Kui seade on sisse lülitatud siis märgutuli 
süttib.
Bassikõlari ja põhiseadme ühendamise 
ajal vilgub kiirelt valge märgutuli.
Kui ühendamine oli edukas, jääb põlema 
valge märgutuli.
Kui ühendamine ebaõnnestus, vilgub 
valge märgutuli aeglaselt.
Kui juhtmevaba ühendus on üheks 
minutiks lahti ühendatud, lülitub 
märgutuli välja.

c AC MAINS
Ühendage toiteallikaga.

Sisendpesad

See osa annab ülevaate põhiseadme 
sisendpesadest.

4

1
2
3

5

6

a DC IN
Ühendage toiteallika adapteriga.

b AUDIO IN
Ühendage seadme heliväljundiga (3,5 mm 
pesa).

c OPTICAL IN
Ühendage optilise kaabli väljundiga teler 
või muu digitaalne seade.

d USB (For service)
Toote tarkvara värskendamiseks ühendage 
USB-mälupulk.

e HDMI OUT (eARC/ARC)
HDMI (eARC/ARC)-sisendi ühendus 
teleriga.

f HDMI 1 / HDMI 2
Ühendage digitaalseadme HDMI-
väljundiga.
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3 Ühendamine 
ja 
seadistamine

See jaotis aitab teil ühendada oma ribakõlarit 
teleri ja muude seadmetega ning seda 
seadistada. Lisainfot ribakõlari ja tarvikute 
põhiühenduste kohta vaadake lühijuhendist.

Tähelepanu

 Identitseerimise ja tarneklasside kohta leiate 
infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.

 Enne uute ühenduste loomist või nende 
muutmist veenduge, et kõik seadmed on 
vooluvõrgust väljas.

Paigutus

Paigutage basskõlar põhiseadmest vähemalt  
1 m kaugusele ja 10 cm seinast eemale.

Parima tulemuse saamiseks paigaldage 
bassikõlar nii, nagu on näidatud allpool.

10 cm

1 m

BASSKÕLAR

Teleriga ühendamine

Ühendage toode teleriga. Teleriprogrammide 
heli saate nautida läbi ribakõlari. Kasutage 
parima kvaliteediga ribakõlari ja teleri ühendust.

Ühendage teler läbi HDMI  
(ARC/eARC)

See toode toetab HDMI-d koos eARC-ga 
(Enhance Audio Return Channel). eARC on 
HDMI 2.1 poolt standardiseeritud uus funktsioon 
ja toetab uusimaid helivorminguid lisaks 
olemasolevatele ARC-dele (Audio Return 
Channel) toetatavatele helivormingutele. Kui 
teie teler on ühilduv HDMI eARC-ga, saate ühe 
HDMI-kaabli abil nautida teleri heli, mida ARC 
ei saa edastada, näiteks Dolby Atmos-Dolby 
TrueHD ja DTS:X või mitme kanaliga LPCM-i 
sisu. 

Mida on selleks vaja
Kiire HDMI-kaabel.
Teie teler toetab nii HDMI ARC kui ka 
HDMI-CEC (üksikasju vaadake teleri 
kasutusjuhendist).
Mõne telerimudeli korral lubage välise kõlari 
väljund teleri seadistusmenüüst (üksikasju vt 
teleri kasutusjuhendist).

TV

HMDI IN 
(eARC/ARC)

(eARC/ARC)

1 Suure kiirusega HDMI-kaablit kasutades 
ühendage HDMI OUT oma teleri HDMI 
ARC ühendusse.

HDMI ARC ühendus võib teleris olla 
erinevalt sildistatud. Lisateavet vt teleri 
kasutusjuhendist.



8 ET

2 Lülitage oma teleris sisse HDMI-CEC  
toimingud. Lisateavet vt teleri 
kasutusjuhendist.

3 Vajutage korduvalt allika nupule kuni 
E-ARC kuvatakse ekraanipaneelile.

Märkus

 Teie teler peab toetama HDMI-CEC ja ARC 
funktsiooni ja neid lubama.

 100% koostalitlusvõime kõigi HDMI-CEC 
seadmetega ei ole tagatud.

 Ainult HDMI 2.1 toega kaablid toetavad ARC 
funktsiooni.

 Kui teie teler ei ühildu HDMI ARC-ga, 
ühendage helikaabel ja nautige teleri heli selle 
toote kaudu. 

Teleri või digitaalseadmete 
ühendamine HDMI kaudu

Kui teie teler ei ole HDMI ARC-ühilduvusega, 
ühendage oma ribakõlar teleriga läbi standard 
HDMI-ühenduse. Selle tootega saate ühe 
HDMI-ühenduse kaudu ühendada ka digitaalse 
seadme, näiteks digiboksi, DVD / Blu-ray-
mängija või mängukonsooli. Kui ühendate 
seadmed sel viisil ja mängite faili või mängu, 

video kuvatakse teie teleris automaatselt ja
selles seadmes esitatakse automaatselt heli.

1 Suure kiirusega HDMI-kaablit kasutades 
ühendage HDMI OUT pistik selle toote 
HDMI IN 1/2 ühendusse.

2 Ühendage toode teleriga läbi HDMI OUT. 
Kui teler ei ühildu HDMI CEC-iga, valige 
teleris õige videosisend.

3 Lülitage ühendatud seadmetes sisse 
HDMI-CEC toimingud. Lisateavet leiate 
seadme kasutusjuhendist.

HDMI IN

HDMI OUT

TV
TV

(eARC/ARC)
HDMI 1 / HDMI2 HDMI OUT

Blu-ray-pleier/ DVD-pleier / 
Salvestaja / Seadistuskarp...

Teleri või teiste seadmete 
heli ühendamine

Selle seadme kaudu saate esitada heli telerist 
või muudest seadmetest.
Kasutage parima kvaliteediga TV, ribakõlari ja 
teiste seadmete ühendust.

Märkus

 Kui see toode ja teler on ühendatud HDMI 
ARC kaudu, pole heliühendus vajalik.

Valik 1: Ühendage heli läbi optilise 
kaabli

TV

1 Kasutades optilist kaablit, ühendage selle 
seadme OPTICAL IN ühendus OPTICAL 
OUT ühendusega teleril või muul seadmel.

Digitaalne optiline ühendus võib olla 
märgistatud OPTICAL OUT, SPDIF või 
SPDIF OUT.

2 Vajutage korduvalt allika nupule kuni 
OPTICAL kuvatakse ekraanipaneelile.
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Näitab juhtmevaba bassikõlari olekut.

Märgutule 
käitumine

Staatus

Kiire vilkumine Bassikõlar on sidumisrežiimis

Püsiv põlemine Ühendamine / Õnnestunud 
sidumine

Aeglane 
vilkumine

Ühendamine / Sidumine 
ebaõnnestus

Märkus

 Ärge vajutage basskõlari taga olevale 
CONNECT (Ühenda) nupule, välja arvatud 
käsitsi sidumise korral.

Manuaalne sidumine

Kui bassikõlarist ei kosta heli, siis tuleb 
bassikõlar ühendada manuaalselt.
1 Eemaldage nii põhiseade kui ka basskõlar 

pistikupesast, seejärel ühendage need  
3 minuti pärast uuesti.

2 Vajutage ja hoidke basskõlari taga olevat 
CONNECT (Ühenda) nuppu 5 sekundit all.

 » Basskõlari märgutuli vilgub kiiresti.

3 Vajutage ja hoidke  põhiseadmel või 
kaugjuhtimispuldil 5 sekundiks, et lülitada 
põhiseade Eco Standby režiimile.

4 Seejärel vajutage seadmel või puldil  
seadme sisselülitamiseks.

 » Bassikõlari märgutuli vilgub kiiresti 
valgena ja ekraanipaneelil kuvatakse 
SBW PAIRING.

 » Kui sidumine õnnestus,põleb 
bassikõlari märgutuli valgena ja 
ekraanipaneelil kuvatakse SBW 
PAIRED.

5 Kui sidumine õnnestus, vilgub bassikõlari 
märgutuli aeglaselt ja ekraanipaneelil 
kuvatakse CHK SBW. Korrake 
ülalkirjeldatud samme.

Valik 2: Ühendage heli läbi analoog 
helikaabli

AUDIO OUT
RL

1 Ühendage selle toote AUDIO IN ühendus 
analoogkaabli abil teleri või muude 
seadmete AUDIO OUT ühendusse või 
analoog-heliväljundi ühendustega (punane 
ja valge).

2 Vajutage korduvalt allika nupule kuni 
AUDIO IN kuvatakse ekraanipaneelile.

Elektrivõrku ühendamine

Enne AC juhtme ühendamist võrku veenduge, 
et kõik vajalikud ühendused on tehtud.
Toote kahjustamise oht! Veenduge, et 
toiteallika ja seadme pinged vastavad, infot 
seadme pinge kohta leiate seadme alt või 
tagaküljel.
Ühendage peakaabel seadme DC pessa ja 
seejärel pistikupesasse.
Ühendage toitekaabel basskõlari AC~ pessa 
ja seejärel pistikupessa.

Basskõlariga sidumine

Automaatne sidumine

Juhtmevaba basskõlar ühendub juhtmevaba 
ühenduse loomiseks automaatselt 
põhiseadmega, kui lülitate põhiseadme ja 
bassikõlari sisse.
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Märkus

Ainult iOS versioon
Wi-Fi seadistamise lõpetamiseks peab 
iPhone poolt kasutatava Wi-Fi võrgu lülitama 
ajutiselt PlayFi seadme AP-le ja Philips Sound 
rakenduse taaskäivitama. Vaadake allolevaid 
samme:
 Minge seadetesse.  Valige Wi-Fi seade.

 Valige Wi-Fi 
seadistustes Play-Fi 
seade.

 Seadistamise 
jätkamiseks minge 
tagasi Philips Sound 
rakendusse.

6 Peale Wi-Fi ühenduse õnnestumist lõpetab 
korpuse esiosal Wi-Fi märgutuli vilkumise 
ja jääb püsivalt põlema. Kui seadistate selle 
seadme oma Wi-Fi võrku, saate juhtida 
seda igast sama võrgu nutitelefonist või 
tahvelarvutist.

 » Rakenduse muusika mängimiseks 
kasutamisel näidatakse paneelil  
PLAY-FI.

7 Peale ühendamist saate seadme nime 
muuta. Võimalik on valida mitmete nimede 
seast või luua oma enda nimi, valides 
nimeloendi lõpus Custom Name. Vastasel 
juhul kasutatakse vaikimisi nime.

Märkus

 Bassikõlar peab olema avatud alal ribakõlarist 
6 m kaugusel (mida lähemal, seda parem).

 Eemaldage bassikõlari ja põhiseadme 
vahelised takistused.

 Kui juhtmevaba ühendus järjekordselt 
ebaõnnestus, kontrollige, kas asukoha 
ümber on kon²ikt või tugevad häired (nt 
elektroonikaseadme häired). Eemaldage need 
ja proovige uuesti.

 Kui juhtmevaba ühenduse katkestamine või 
sidumine kestab 1 minuti, lülitub bassikõlar 
automaatselt ooterežiimile ja bassikõlari 
märgutuli kustub.

Wi-Fi-ühendus 
(juhtmevaba kasutamine)

(iOS ja Android versioon)

Ühendades selle seadme mobiilseadmega 
(iPad, iPhone, iPod touch, Android jne) samasse 
WiFI võrku, saate sel juhul kasutada DTS  
Play-Fi DTS Philips Sound rakendust, et juhtida 
ribakõlarist helifailide esitamist.

1 Ühendage oma mobiiltelefon või 
tahvelarvuti samase Wi-Fi võrku, mida 
tahate oma ribakõlariga ühendada. 

2 Laadige DTS Play-Fi Philips Sound 
rakendus oma telefoni või tahvelarvutisse 
ja installige.

* Veenduge, et teie ruuter on sisselülitatud 
ja töötab korrektselt.

3 Vajutage ja hoidke (Wi-Fi) nuppu korpuse 
tagaküljel 8 sekundit, et käivitada Wi-Fi 
ühendus.

 » Kõlar annab teise helisignaali ja 
seejärel vabastage nupp. 

4 Oodake, kuni korpuse esikülje WiFi-
märgutuli muutub kiirest vilkumisest 
aeglaseks. Aeglane vilkumine näitab, et 
kõlar siseneb Wi-Fi seadistusrežiimi.

5 Käivitage DTS Play-Fi Philips Sound 
rakendus. Järgige Wi-Fi võrguga 
ühendamiseks rakenduse juhiseid. 

 » Ühenduse loomisel, kuvatakse 
ekraanipaneelil PLAY-Fi.
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Märkus

  Peale ühendamist võib see toode viia läbi 
tarkvaravärskenduse. Algseadistamiseks on 
vajalik värskendamine. Ilma värskendamata ei 
pruugi kõik toote funktsioonid olla saadaval.

 Kui esmakordne seadistamine ei õnnestu, 
hoidke ribakõlaril Wi-Fi nuppu 8 sekundit 
all, kuni antakse teine helisignaal ja Wi-Fi 
märgutuli hakkab aeglaselt vilkuma. Wi-Fi 
ühenduse taaskäivitamiseks taaskäivitage 
rakendus ning alustage seadistamist uuesti.

 Kui soovite ühe võrgu teise vastu vahetada, 
peate ühenduse uuesti seadistama. Wi-Fi 
ühenduse lähtestamiseks hoidke ribakõlari  
Wi-Fi nuppu 8 sekundit all.

WPS-režiim
Kui teie ruuteril on Wi-Fi Protected Setup (WPS), 
saate ühenduse seadistada ilma salasõna 
sisestamata.

1 Vajutage ja hoidke WiFi nuppu 4 sekundit. 
Kuulete helisignaali ja Wi-FI märgutuli 
hakkab kahekordselt vilkuma.

2 Vajutage oma 
ruuteril WRS-
nupule. Tavaliselt on 
tähistatud see WPS 
logoga.

3 Sidumise 
alustamiseks järgige 
DTS Play-Fi Philips Sound rakenduse 
juhiseid.

Märkus

 WPS ei ole kõigi ruuterite standardfunktsioon. 
Kui teie ruuteril WPS puudub, kasutage Wi-Fi 
standardseadistust.

 Vajutage WPS režiimist väljumiseks üks 
kord Wi-Fi nuppu või väljumine toimub 
automaatselt 2 minuti pärast.

WPS

8 Peale ühendamist võib see seade viia läbi 
tarkvaravärskenduse. 

 » Esmakordsel seadistamisel 
värskendage tarkvara uusima 
versiooniga. Tarkvaravärskendus 
võib võtta mõned minutid. Ärge 
värskendamise ajal oma kõlarit lahti 
ühendage, seadet väljalülitage või 
võrgust lahkuge.

AirPlay seadistamine
Kasutage AirPlayd iOS-seadme (vähemalt iOS7) 
ja ribakõlari Wi-Fi ühenduse seadistamiseks.

1 iOS-seade: Settings > Wi-Fi > select home 
network [Play-Fi device (xxxxxx)].

2 Käivitage DTS Play-Fi Philips Sound 
rakendus. Järgige Wi-Fi võrguga 
ühendamiseks rakenduse juhiseid.

 » Peale Wi-Fi ühenduse õnnestumist 
lõpetab korpuse esiosal Wi-Fi 
märgutuli vilkumise ja jääb püsivalt 
põlema. Kui seadistate selle seadme 
oma Wi-Fi võrku, saate juhtida seda 
igast sama võrgu nutitelefonist või 
tahvelarvutist.

 » Rakenduse muusika mängimiseks 
kasutamisel näidatakse paneelil  
PLAY-FI.

3 Peale ühendamist saate seadme nime 
muuta. Võimalik on valida mitmete nimede 
seast või luua oma enda nimi, valides 
nimeloendi lõpus Custom Name. Vastasel 
juhul kasutatakse vaikimisi nime.

4 Peale ühendamist võib see seade viia läbi 
tarkvaravärskenduse. 

 » Esmakordsel seadistamisel 
värskendage tarkvara uusima 
versiooniga. Tarkvaravärskendus 
võib võtta mõned minutid. Ärge 
värskendamise ajal oma kõlarit lahti 
ühendage, seadet väljalülitage või 
võrgust lahkuge.
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Valige oma heli

See jaotis aitab teil valida video või muusika 
jaoks ideaalse heli.

Eelseadistatud EQ režiimid

Valige eelnevalt deneeritud heli režiimide 
hulgast välja selline, mis on teile sobilik.

Vajutage  kaugjuhtimispuldil, et valida 
eelseadistatud EQ režiim.

MOVIE: Ruumiheli kogemuse loomine. 
Ideaalne lmide vaatamiseks.
MUSIC: Kahekanalilise või multikanalilise 
stereoheli loomine. Ideaalne muusika 
kuulamiseks.
VOICE: Heliefektide loomine, mis 
muudab inimkõne selgemaks ja paremini 
kuulatavamaks.
SPORT: Looge atmosfäär, mis tundub, nagu 
viibite staadionil.
CUSTOM: Teie heli eelistuste kohandamine 
(juhitakse Philips Sound rakendusega: 
Settings > Fine Tune).

Bassi/kõrge heli taseme 
reguleerimine.

Muutke seadme madalsageduse (bass) ja 
kõrgsageduse (kõrgete) seadeid.

Vajutage korduvalt  et valida BASS või 
TREBLE, seejärel vajutage bassi või kõrgete 
tasemete muutmiseks vasakut ja paremat 
navigeerimisnuppu.

Muudatused kehtivad režiimides MOVIE, MUSIC, 
VOICE ja SPORT EQ.

IMAXi täiustatud režiim

Vajutage korduvalt  et valida IMAX, seejärel 
vajutage IMAX režiimi sisse või välja lülitamiseks 
vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

Režiim Funktsioon
Auto IMAX-i täiustatud režiim tuvastatakse 

ja see lülitub automaatselt sisse. 
Sees IMAX-i täiustatud režiim on sisse 

lülitatud isegi DTS 5.1-i bitivoogude 
jaoks.

O£ Keela kõigi bitivoogude jaoks IMAXI 
täiustatud režiim.

4 Teie toote 
kasutamine

See jaotis aitab teil toodet kasutada kõigist 
allikatest pärit meediumisisu esitamiseks.

Enne alustamist
Looge vajalikud ühendused, mida on 
kirjeldatud lühijuhendis või kasutusjuhendis.
Lülitage see toode teiste seadmete jaoks 
õigele allikale.

Enne kaugjuhtimispuldi 
kasutamist paigaldage 
patareid

Patareipesa kaane eemaldamiseks lükake 
seda, sisestage 2 AAA patareid (1,5 V) õige 
polaarsusega ja libistage seejärel patareipesa 
kaas tagasi oma kohale.

3

2

1

Muutke helitugevust

Vajutage +/- (Helitugevus) helitugevuse 
suurendamiseks või vähendamiseks.

Heli vaigistamiseks vajutage .
Helitugevuse taastamiseks vajutage  uuesti 
või vajutage +/- (Helitugevus).
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Ruumiline heli (SURR)

Vajutage korduvalt  et valida SURR, seejärel 
vajutage ruumilise heli režiimi valikute jaoks 
vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

UPMX: Täiustatud režiim kõigi kõlarite 
väljundi juhtimiseks ka siis, kui helikanalite 
sisu on väiksem kui 5.1.2 (B95) või 7.1.2 (B97) 
kõlari konguratsioon. Dolby või DTS-i üles 
segamise tehnoloogiat rakendatakse vastavalt 
sisutüübile.
STD: Standardrežiim originaalheli 
esitamiseks. Kõlari väljundid järgivad sisu 
helikanaleid. (Märkus: Kui heli sisu on 2.0 
kanaliline, väljastavad heli ainult vasak- ja 
parempoolsed kanalid ning basskõlar. Kui 
soovite virtuaalset heli, kasutage UPMIX.)
A-I: Koduheli jaoks mõeldud Dolby Atmose 
meediumiteabe funktsiooni kasutatakse 
vokaali täiustamise või ruumiliste efektide 
juhtimiseks.

Dünaamilise vahemiku juhtimine 
(DRC)

Saate kasutada kas dünaamilise vahemiku 
kontrollimist või DTS bitivoogusid.

Vajutage korduvalt  et valida DRC, seejärel 
vajutage DRC sisse, välja lülitamiseks või 
automaatseks juhtimiseks vasakut ja paremat 
navigeerimisnuppu. 

Märkus

 DRC pole BT / AUDIO IN / Play-Fi režiimis 
saadaval.

Dialoogi juhtimine (DLG CTRL)

Dialoogirežiim suurendab lmide, telesaadete ja 
taskuhäälingusaadete dialoogi ja vokaali selgust, 
kohandades selle seadme toonitasakaalu.

Vajutage korduvalt  et valida DLG 
CTRL, seejärel vajutage dialoogi taseme 
reguleerimiseks vasakut ja paremat 
navigeerimisnuppu.

Seda juhtimist toetab ainult DTS: X voog.

Sünkroniseerige video ja heli (SYNC)

Kui heli ja video ei ole sünkroonis, siis 
viivitatakse videoga heli vastavusse viimiseks.

Vajutage korduvalt  et valida SYNC, seejärel 
vajutage heli ja video sünkroonimiseks vasakut 
ja paremat navigeerimisnuppu.

Dolby Atmos®

Lisaks 5-kanalilise heli horisontaalsele 
levitamisele on sellel seadmel ka sisseehitatud 
Dolby Atmose toega kõlarid täiendavate 
helikanalitena, et tekitada heli üldjaotus 
3D-helikümbluse võimsa edastamise ja suurema 
reaalsuse tagamiseks.

2,8~3 m

0,7~0,8 m

2~3 m

Dolby Atmose heli optimaalne seadistamine
Asetage see toode 0,7 – 0,8 m kõrgusele.
Lae kõrgus on 2,8 - 3 m.
Selle toote kuulamiskaugus on 2 – 3 m.
Lagi ei ole valmistatud heli absorbeerivast 
materjalist.
Eelistatult ei ole laes väljaulatuvaid esemeid 
(näiteks valgustus ja kaunistused).

Dolby Atmos® on saadaval ainult HDMI 
režiimis. Ühenduse kirjelduse leiate jaotisest 
“Teleriga ühendamine“. Parimaid Dolby Atmose 
efekte on võimalik saavutada kahe järgmise 
kasutusjuhtumi abil.

Blu-ray-mängijalt:
Film koos Dolby Atmosega.
Teie Blu-ray-mängija on selle tootega 
ühendatud HDMI IN 1/2 ühenduse kaudu.
Lubage oma Blu-ray-pleieris HDMI-heli 
väljundiks bitivoo / toores helivorming.
Kiire HDMI-kaabel.
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Teie telerist:
Film koos Dolby Atmosega.
Teie teler toetab Dolby Atmose bitivoogu / 
toorväljundit.
Teie teler on selle tootega ühendatud  
HDMI OUT ühenduse kaudu.
Kiire HDMI-kaabel.

Märkus

 Dolby Atmos täiskogemus on saadaval ainult 
siis, kui ribakõlar on allikaga HDMI 2.0 kaabli 
abil ühendatud.

 Ribakõlar töötab ka siis, kui on ühendatud 
muul viisil (nt digitaalse optilise kaabliga), aga 
need ei ole võimelised toetama kõiki Dolby-
funktsioone. Dolby täieliku toe tagamiseks on 
tungivalt soovitatav ühendada HDMI kaudu.

Nautige Dolby Atmos heli.

Vajutage , et valida ümbritseva 
efekti kõrgus vastavalt teie isiklikule maitsele 
vastavalt teie keskkonnale.

ATMOS 00: minimaalne kõrgusefekt.
ATMOS 01: väike kõrgusefekt.
ATMOS 02: keskmine kõrgusefekt.
ATMOS 03: suure kõrguse efekt.

Märkus

 Mitte-HDMI ühenduse korral (nagu Bluetooth, 
OPTICAL või AUDIO IN) luuakse piiratud 
efektiga ruumikõrgus.

Heli esitamine läbi 
Bluetoothi

Ühendage ribakõlar Bluetooth seadmega 
(näiteks iPhone, iPad touch, Android telefon või 
Android tahvelarvuti) ning siis saate kuulata teie 
seadmes olevaid helifaile ribakõlarist.

Märkus

 Ribakõlari ja Bluetooth-seadme töövahemik 
on umbes 10 meetrit.

 Muusikavoog võib katkeda juhul, kui seadme 
ja ribakõlari vahel on takistused nagu sein, 
seadet kattev metallkorpus või muud samal 
sagedusel töötavad seadmed.

 Kui soovite selle toote teise Bluetooth-
seadmega ühendada, katkestage kõigepealt 
praegune Bluetooth-ühendus.

1 Vajutage korduvalt allika nuppu, et 
lülitada põhiseade Bluetooth-režiimi, ja 
oodake, kuni ekraanil kuvataks BT PAIR 
sidumistoimingu alustamiseks.

2 Lülitage Bluetooth-seadmes Bluetooth 
sisse, otsige ühenduse loomiseks üles ja 
valige “Play-Fi Device (XXXXXX)-BT”.
 » Ühenduse loomisel, kuvatakse 

ekraanipaneelil BT CONNECTED.
 » Kui ühendus ebaõnnestub, kuvatakse 

ekraanipaneelil BT PAIR.
3 Valimisel saate esitada oma Bluetooth-

seadme helifaile või muusikat.
4 Bluetoothist väljumiseks valige muu allikas.

MP3 mängija

Ühendage oma MP3-pleier helifailide või 
muusika mängimiseks.

Mida on selleks vaja 
MP3-mängijat.
3,5 mm stereoheli kaablit.

1 Kasutades 3,5 mm kaablit, ühendage MP3 
mängija seadme AUDIO IN pistikupesaga.

2 Vajutage korduvalt allika nupule kuni 
AUDIO IN kuvatakse ekraanipaneelile.

3 Vajutage nuppe MP3 mängijal, et esitada 
helifaile või muusikat.
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Play-Fi multi-room

Sisseehitatud Play-Fi abil saab teie ribakõlari 
sünkroonida või grupeerida mitme Play-Fi 
toega kõlariga, et saaksite kasutada mitme 
toa muusikat, mis võimaldab teil kuulata sama 
lugu oma maja igas toas või erinevaid lugusid 
erinevates määratletud tsoonides. Neid kõiki 
juhitakse Philips Sound rakenduse abil. Kui 
teie ribakõlar on rakenduses valitud, lülitatakse 
allikas Play-Fi-le.

Philips Sound rakenduse allalaadimiseks vt 
jaotist “Wi-Fi (juhtmevaba kasutamine)“.
Play-Fi toimimise kohta lisateabe saamiseks 
külastage aadressi play-.com.

Chromecast (audio) / 
AirPlay2 / Alexa 3PDA

Teie ribakõlar on sisseehitatud taustal töötavate 
teenustega, mis toetavad Chromecasti (heli), 
AirPlay2 või Alexa 3PDA. Kui WiFi on ühendatud, 
saate heli igal ajal edastada vastavatest 
seadmetest / rakendustest. Allikat vahetatakse 
automaatselt, kui tuvastatakse vastav 
voogesitus.

Spotify kuulamine

Kasutage oma telefoni, tahvelarvutit või arvutit 
Spotify kaugjuhtimiseks, lisateavet leiate spotify.
com/connect.
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5 Sätted

Kõlari taseme reguleerimine

Vajutage korduvalt  sätete menüüsse 
sisenemiseks valige allpool olevad kõlarid ja 
vajutage kõlari taseme reguleerimiseks vasakut ja 
paremat navigeerimisnuppu.

 SUB (basskõlar)
CTR XX (keskmine kõlar)
 SIDE L XX (vasakpoolne kõlar)
 SIDE R XX (parempoolne kõlar)

Ekraani ereduse 
reguleerimine

Vajutage korduvalt  sätete menüüsse 
sisenemiseks valige DIM ja vajutage 
ekraanipaneeli ereduse reguleerimiseks vasakut 
ja paremat navigeerimisnuppu. 

HIGH (kõrge)
MID (keskmine)
LOW (madal)

Ekraani automaatne väljalülitus

Vajutage korduvalt  sätete menüüsse 
sisenemiseks valige DISP ja DISP ON või DISP 
OFF valimiseks vajutage vasakut ja paremat 
navigeerimisnuppu. 

Automaatne ooterežiim

Kui meediumit esitatakse ühendatud seadmest, 
lülitub see seade automaatselt ooterežiimi, kui:

ühtegi allika nuppu ei vajutata 15 minuti 
jooksul ja
ühendatud seadmest ei tuvastata heli / video 
taasesitust.

Tehaseseadete 
rakendamine

Kui see seade ei reageeri, saate selle lähtestada 
tehases programmeeritud vaikesätetele.

Vajutage ooterežiimis ja hoidke samal ajal 
põhiseadme nupp VOL +/- 8 sekundi jooksul 
all, kuni ekraanipaneelile ilmub RESET.

Kui tehaseseadete taastamine on lõpule 
jõudnud, lülitub toode automaatselt välja ja 
taaskäivitub.
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6 Tarkvara 
värskendamine

Funktsioonide ja toe parimaks kasutamiseks 
kasutage kõige uuemat tarkvara versiooni.

Tarkvara uuendamine läbi 
Wi-Fi

Selle toote kahte osa saab värskendada WiFi ja 
Philipsi heli rakenduse kaudu.
1 Play-Fi süsteem

2 Helisüsteem (püsivara) - tegeleb kõigi 
juhtimis- ja heli funktsioonidega

Play-Fi süsteem
Seda osa saab otse Philips Sound rakendusest 
uuendada. Kui toode on rakendusega 
ühendatud, kontrollib see ja küsib värskendust, 
kui uuema versiooni tarkvara on saadaval. 
Värskenduse lõpuleviimiseks järgige ekraanil 
kuvatavaid juhiseid. Seda tehakse üle õhu ja 
värskendusaeg nõuab võrgu tavapärases olekus 
vähem kui 10 minutit.

Helisüsteem (püsivara)
Seda osa saab värskendada spetsiaalse tööriista 
(PS Fine Tune) abil, mis on saadaval Philipsi 
heli rakenduse seadistusmenüüs (settings>Fine 
Tune/ Update Firmware). Kui värskendus 
on saadaval, kuvatakse allalaadimise ikoon 
(vt allpool 2. rakenduse ekraanitõmmist). 
Värskenduse lõpuleviimiseks järgige ekraanil 
kuvatavaid juhiseid. 

B95

Tähelepanu

 Värskendamise ajal peab nutitelefoni sisse 
lülitama ja püsima värskendusekraanil, kuni 
kogu protsess on lõpule viidud. 

 See võib võtta 10–30 minutit ja korraldage 
värskendamine ajal, mil toodet ei kasutata.

USB kaudu värskendamine

Tähelepanu

  Tarkvara värskendamise ajal ärge lülitage 
toidet välja ega eemaldage USB-mälupulka, 
kuna võite seda toodet kahjustada.

  Värskendamine võtab aega 8 minutit.

1 Kontrollige, kas www.philips.com/support 
veebilehel on uusim püsivara versioon. 

 » Leidke oma mudel ja klõpsake 
“Software and drivers”.

2 Laadige tarkvara mälupulgale.

 » Pakkige allalaaditud fail lahti ja 
veenduge, et pakitud kausta nimeks 
oleks “update.zip”.

 » Pange kaust “update.zip” juurkataloogi.

3 Kui see on sisse lülitatud, ühendage USB-
mälupulk selle toote USB porti.

4 Vajutage ja hoidke nuppe  ja VOL+ 
korraga 3 sekundi jooksul all või valige 
seadistusmenüüs UPGRADE.

 » FW UPG (püsivara uuendamine) 
kuvatakse ekraanipaneelil.

5 Oodake, kuni uuendamine on lõpetatud.

 » Kui uuendamine on lõpule viidud 
lülitatakse seade automaatselt sisse ja 
välja.
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7 Seadme 
seinale 
kinnitamine

Enne seadme seinale kinnitamist lugege läbi 
kõik ohutusjuhised. (Vt. “Ohutus”)

Seinakinnitus

Märkus

 Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, 
võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või 
kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge 
oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole

 Kinnitage seinakinnitus seina, mille kandvus 
kannatab nii seadme, kui kinnituse kogukaalu.

 Enne seinale riputamist ei tuleks põhiseadme 
all olevaid kummist pehmendusi eemaldada, 
sest pärast ei ole neid võimalik enam tagasi 
panna.

Kruvi pikkus/diameeter
Olenevalt Teie ribakõlari seinakinnituse tüübist 
veenduge, et kasutate kinnitamiseks sobiva 
pikkuse ja diameetriga kruve.

3,5 – 4 mm / 0,14" – 0,16"

> 25 mm / 0,98"

4 mm / 0,16"

Vaadake joonist kiirtutvustuses, kuidas kinnitada 
Põhiseade seinale.
1)  Puurige seina kaks auku. Seinale 

aukude märkimiseks kasutage kaasas 
olevat paberšablooni, seejärel kinnitage 
aukudesse 2 sobivat kruvi.

2)  Kinnitage seinakronstein kruvide ja 
tüüblitega.

3) Riputage põhiseade seinakronsteinile.

1

3

3.5-4mm/0.14”-0.16”

4mm/
0.16”

>25mm/0.98”

1

3

22

3,5 – 4 mm / 0,14" – 0,16"

> 25 mm / 0,98"

4 mm /
0,16"

~ 50 mm / 2,0"

790 mm / 31,1"
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8 Toote 
tehniline 
kirjeldus

Märkus

 •  Tehnilised andmed ja kujundus võivad 
muutuda ette teatamata.

Võimendi

•  Kogu väljundvõimsus:  
808 W MAX / 410 W RMS (1 % THD)

• Sageduskaja (põhiseade): 150 Hz - 20 kHz
• Sageduskaja (basskõlar): 35 Hz - 150 Hz
• Signaali-müra suhe:  

> 65 (CCIR) / (A-kaalutud)

Heli

• S/PDIF Digitaalne audio sisend:
• Optiline: TOSLINK 

Bluetooth

• 
• Bluetoothi versioon: 4.2
• Sagedusriba/väljundvõimsus:  

2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm

Wi-Fi

• Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 
• Sagedusriba: 2,412 - 2,472 GHz,  

5,18 - 5,32 GHz, 5,50 - 5,70 GHz,  
5,745 – 5,825 GHz

• Edastatud raadiosageduslik võimsus:  
WiFi 2,4 G: 17,6 dBm; WiFi 5 G: 16,38dBm;  
WiFi 5,8 G: 8,07 dBm

Põhiseade

• Toiteallikas: Mudel (Philipsi kaubamärgiga 
vahelduvvooluadapter): NSA120EC-19063200

• Sisend: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz, 2,0 A
• Väljund: 19 V  6,32 A.
• Elektritarve: 25 W
• Elektritarve ooterežiimis: < 0,5 W
• Audio kanal: 5.1.2
• Sisseehitatud kõlarid:
• Keskmine: 2 racetrack täispikka draiverit
• Eesmine kõlar: 4 täispikka draiverit +  

2 tweeterit 
• 
• 
• Mõõtmed (L x K x P): 1049 x 120 x 55,6 mm
• Mass: 4,07 kg
• Töötemperatuur: 0 °C - 45 °C

Bassikõlar

• Toiteallikas: 220 - 240 V~, 50 / 60 Hz
• Elektritarve: 20 W
• Elektritarve ooterežiimis: < 0,5 W
• Kõlari draiver: 1 x 8" basskõlar
• Takistus: 3 ohm
• Mõõtmed (L x K x P): 230 x 400 x 407 mm
• Mass: 9,6 kg
• Töötemperatuur: 0 °C - 45 °C

Helikodeki formaat

• HDMI: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby 
Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, 
DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround 
(5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, 
DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X, IMAX 
Enhanced

• HDMI eARC Dolby Digital, Dolby Digital 
plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby 
Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital 
Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution 
Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X

• Optiline: Dolby Digital, Dolby Digital plus, 
LPCM 2ch

• Bluetooth: SBC
• Play-Fi: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3, 

WAV, FLAC, AIFF
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9 Tõrkeotsing

Hoiatus

Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage 
selle toote korpust.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha 
parandustöid.
Kui toote kasutamisel esineb probleeme, 
siis enne meiega ühenduse võtmist vaadake 
üle järgmised punktid. Kui teil on jätkuvalt 
probleeme, siis saate abi veebilehelt  
www.philips.com/support.

Põhiseade

Põhiseadme nupud ei tööta.
Ühendage seade toitest mõneks minutiks 
lahti ja taasühendage.

Heli

Ribakõlarist ei tule heli.
Ühendage helikaabel oma ribakõlarist teleriga 
või muu seadmega. Siiski vajate te eraldi 
heliühendust, kui:
-  ribakõlar või teler on ühendatud HDMI ARC 

ühenduse kaudu või 
-  seade on ühendatud ribakõlari HDMI IN 

ühendusega..
Valige puldil õige helisisend.
Kontrollige, ega ribakõlar ei ole vaigistatud.
Taastage toote tehaseseaded  
(vt “Tehaseseadete rakendamine”).

Bassikõlarist ei tule heli.
Basskõlari põhiseadmega ühendamiseks 
lugege jaotist “Basskõlariga sidumine”. 

Moondunud heli või kaja.
Selle seadme kaudu teleri heli esitamisel 
kontrollige, et teler on vaigistatud.

Heli ja video ei ole sünkroonis.
Vajutage  heli ja video sünkroonimiseks.

Bluetooth
Seadet ei saa ribakõlarist lahtiühendada.

Seade ei toeta ribakõlari jaoks vajalikke proile.
Te ei ole seadmel Bluetoothi sisse lülitanud. 
Bluetoothi sisselülitamiseks seadmel vaadake 
seadme kasutusjuhendit.

Seade ei ole õigesti ühendatud. Ühendage 
seade õigesti.
Ribakõlar on juba ühendatud teise Bluetooth-
seadmega. Eemaldage ühendatud seade ja 
proovige uuesti ühendada. 

Heliesituse kvaliteet ühendatu Bluetooth-
seadmest on halb.

Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Viige seade 
ribakõlarile lähemale või eemaldage seadme 
ja ribakõlari vahelt takistused.

Wi-Fi

Wi-Fi ühendust ei saa luua.
Kontrollige WLAN-võrgu saadavust ruuteris.
Viige ruuter seadmele lähemale.
Kontrollige, kas salasõna on korrektne.
Kontrollige WLAN-funktsiooni või rebuutige 
modem ja Wi-FI ruuter.

Dolby Atmos

Dolby Atmos ei anna efekti.
Mitte-HDMI ühenduse korral (nagu Bluetooth, 
OPTICAL või AUDIO IN) luuakse piiratud 
efektiga ruumikõrgus. Vaadake “Dolby Atmos” 
jaotist.

Play-Fi

EI leia Play-Fi toega seadmeid rakendusest.
Kontrollige, kas seade on Wi-FI-ga 
ühendatud.

Play-Fi muusikat ei saa esitada.
Teatud võrguteenus või sisu, mis on saadaval 
seadme kaudu, ei pruugi olla juurdepääsetav, 
kui teenusepakkuja on teenuse lõpetanud.



21 ET

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ja topelt D 
on Dolby Laboratories Licensing Corporationi 
registreeritud kaubamärgid. Toodetud Dolby 
Laboratories litsentsi alusel. Condential 
unpublished works.  
Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Kõik 
õigused kaitstud. 

Toodetud IMAX Corporation litsentsi alusel. 
IMAX® on IMAX Corporationi registreeritud 
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja / või 
teistes riikides. Toodetud DTS Licensing Limited 
litsentsi alusel. DTS, sümbol, DTS ja sümbol 
koos on DTS, Inc. kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid USA-s või muudes riikides.  
© DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud. 

Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi 
alusel. DTS, sümbol, ja DTS ja sümbol koos, 
DTS:X ja DTS:X logo on DTS, Inc. kaubamärgid 
või registreeritud kaubamärgid USA-s ja/või 
muudes riikides.  
© DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud. 

DTS patendi kohta vt http://patents.dts.com. 
Toodetud DTS, Inc. litsentsi alusel (Ettevõtetele, 
mille peakorterid on USA-s/Jaapanis/Taiwanis) 
või DTS Licensing Limited litsentsi alusel 
(teistele ettevõtetele). DTS, Play-Fi ja DTS 
Play-Fi logo on DTS, Inc. kaubamärgid või 
registreeritud kaubamärgid USA-s või muudes 
riikides.  
© 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Selle AirPlay 2– kõlari juhtimiseks on vajalik 
vähemalt iOS 11.4 
Rakenduse Works with Apple märk kasutamine 
tähendab, et lisaseade on loodud töötama 
spetsiaalselt märgil märgitud tehnoloogiaga ja 
arendaja on selle Apple'i jõudlusstandarditele 
vastavaks sertitseerinud. 
Apple® ja AirPlay® on Apple Inc.USA-s ning 
teistes riikides registreeritud kaubamärgid. 

Mõisted HDMI, HDMI kõrglahutusega 
multimeediumiliides ja HDMI logo on ettevõtte 
HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid 
või registreeritud kaubamärgid Ameerika 
Ühendriikides ja teistes riikides.

Wi-Fi CERTIFIED™ Logo on Wi-Fi Alliance® 
registreeritud kaubamärk.

 
Bluetooth ®sõnaline kaubamärk ja logod on 
registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad 
ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja nende mis 
tahes viisil kasutamine ettevõtte MMD Hong 
Kong Holding Limited poolt toimub litsentsi 
alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed 
kuuluvad nende omanikele.

Chromecast on ettevõtte Google Inc. 
kaubamärk. Google Play ja Google Play logo on 
ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.
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