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1 Önemli

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları 
okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından 
kaynaklanan hasarlar varsa garanti geçerli 
değildir.

Güvenlik

Elektrik çarpma veya yangın tehlikesi!
Herhangi bir bağlantı yapmadan veya 
değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik 
prizinden çıkarıldığından emin olun.
Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya 
maruz bırakmayın. Ürünün yanına vazolar gibi 
sıvı kaplarını asla yerleştirmeyin. Eğer ürünün 
üstüne veya içine sıvı dökülürse, elektriği 
hemen prizden çekin. Ürünü kullanmadan 
önce, kontrol ettirmek için Tüketici Bakım 
Hizmetleri ile irtibata geçin.
Asla ürünü ve aksesuarları açık alev veya 
doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere diğer 
ısı kaynaklarının yanına koymayın.
Üründeki havalandırma deliklerine veya diğer 
açıklıklara asla bir nesne sokmayın.
Şebeke prizi veya cihaz şi ve prizlerinin 
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı 
durumlarda bağlantı kesme cihazı çalışmaya 
hazır durumda olmalıdır.
Pil (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş 
veya benzeri aşırı sıcaklık kaynaklarına maruz 
bırakılmamalıdır.
Şimşekli fırtınalardan önce ürünü elektrik 
prizinden çıkarın.
Güç kablosunun bağlantısını keserken daima 
şten tutarak prizden çekin, asla kablodan 
tutmayın.
Ürünü tropikal ve / veya ılıman iklimlerde 
kullanın.

Kısa devre veya yangın riski!
Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün 
arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
Ürünü güç çıkışına bağlamadan önce, güç 
geriliminin ürünün arkasındaki veya altındaki 
tip plakasında yazan ile uyumlu olduğundan 
emin olun. Eğer voltaj farklı ise ürünü asla güç 
çıkışına bağlamayın.

Yaralanma veya ürün hasar tehlikesi!
Duvara montaj için, bu ürün duvara montaj 
talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde 
duvara takılmalıdır. Sadece birlikte verilen 
duvar montaj braketini (varsa) kullanın. 
Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya 
veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi 
bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım 
Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
Güç kablolarının veya diğer elektrikli 
ekipmanların üzerine asla ürün veya herhangi 
bir nesne yerleştirmeyin.
Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda taşınırsa, 
ürünü ambalajından çıkarın ve prize 
takmadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına 
uymasını bekleyin.
Bu ürünün parçaları camdan yapılmış olabilir. 
Yaralanmayı ve hasarı önlemek için dikkatlice 
kullanın.

Aşırı ısınma tehlikesi!
Bu ürünü asla kapalı bir alana monte etmeyin. 
Her zaman havalandırma için ürünün 
çevresinde en az dört inçlik bir boşluk bırakın. 
Perdelerin veya diğer nesnelerin üründeki 
havalandırma deliklerini hiç bir zaman 
örtmediğinden emin olun. 

Kirlenme tehlikesi!
Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon 
ve alkalin, vb. gibi).
Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama 
tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya 
eşdeğer tip ile değiştirin.
Piller bitmişse veya uzaktan kumanda uzun 
süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın. 
Piller kimyasal maddeler içerir, düzgün bir 
şekilde bertaraf edilmelidir.

Pillerin yutulma tehlikesi!
Ürün/uzaktan kumanda, yutulabilir 
büyüklükte olan bir AAA pil içerebilir. Pili her 
zaman çocukların erişemeyeceği yerlerde 
tutun! Yutulduğunda, pil ciddi yaralanmalara 
veya ölüme neden olabilir. Yuttuktan iki saat 
sonra ciddi iç yanıklar meydana gelebilir.
Bir pilin yutulduğundan veya vücudun 
herhangi bir yerine yerleştirildiğinden 
şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.
Pilleri değiştirdikten sonra, her zaman tüm 
yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak 
tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesinin 
tamamen güvenli olduğundan emin olun.
Pil yuvası tamamen güvenlik altına 
alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. 
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun ve 
üretici ile irtibata geçin!
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Bu, çift yalıtımlı SINIF II cihaz olup, koruyucu 
topraklama sağlanmamıştır.

~
AC voltajı 

Sadece kullanım kılavuzunda listelenen güç 
kaynaklarını kullanın.

Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikro�ber bez 
kullanın.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı 
mümkün yüksek kaliteli malzemelerden ve 
bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.

Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/AB  
sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu 
anlamına gelir.

 
Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte 
atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi 
kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel 
ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel 
kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal 
evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve 
pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve 
insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye 
yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma
Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için, pil takma 
bölümüne bakın.

Uyumluluk

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit 
gereksinimlerine uygundur.
Burada, TP Vision Europe B.V., bu ürünün 
2014/53/AB sayılı Direkti�n esas şartlarına ve 
diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan 
eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com 
adresinde bulabilirsiniz.

Yardım ve Destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/
support adresini ziyaret ederek:

Kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç 
kılavuzunu indirebilir,
Video eğitimlerini izleyebilir (yalnızca belirli 
modellerde bulunur),
Sıkça sorulan soruların (SSS) cevaplarını 
bulabilir,
Sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir,
Destek temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri 
izleyin ve sonra da ürün model numaranızı girin. 
Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Bakım 
Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim 
kurmadan önce, ürününüzün model numarasını 
ve seri numarasını not edin. Bu bilgiyi ürünün 
arkasında veya altında bulabilirsiniz.
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2 SoundBar'ınız
Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş 
geldiniz! Philips'in sunduğu tüm desteklerden 
(örneğin ürün yazılım güncelleme uyarısı) 
yararlanmak için www.philips.com/support 
adresinde ürününüzü kaydediniz.

Kutu içeriği

Paket içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:
Soundbar x1
Takıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlör 
x2
Kablosuz Subwoofer x1
Uzaktan kumanda x1
AAA Pil x2
Güç kablosu x2
Güç adaptörü x1
Duvar montaj kiti (duvar braketi x4, vida x10, 
dübel x6)
Hızlı başlangıç kılavuzu
Garanti belgesi 
Güvenlik Formu
Montaj kılavuzu

*  Güç kablosu uzunluğu ve �ş türü bölgelere 
değişiklik gösterebilir.

Ana ünite

Bu bölüm ana üniteye genel bir bakış içerir. 

3 421 5 6

a +/- (Ses seviyesi)
 Ses seviyesini artırın veya düşürün.

b  (Oynat/Duraklat)
 Bluetooth modunda oynatın, duraklatın 

veya devam ettirin.

c  (Kaynak)
 Bu ürün için bir giriş kaynağı seçmek için 
basın.

d  (Bekleme-Açma)
Kısa basma: Açma / Kapatma (Yarı 
Bekleme) 
Uzun basma (5 saniye): Kapatma 
(Ekonomik Bekleme)

e Gösterge paneli

f Güç ve LED göstergesi

LED 
gösterge 
Rengi

Gösterge
Panel

Güç Durumu Wi-Fi ağı Kullanılabilir mevcut kaynaklar

Beyaz Kapalı Ekonomik 
Bekleme

Bağlantı kesildi Tüm kaynaklar kapatıldı.

Sarı Kapalı Yarı Bekleme Bağlı Play-Fi, Chromecast(Audio), AirPlay2, 
Alexa 3PDA & Spotify Bağlantısı 
(Bu kaynaklar arka planda çalışıyor.)

Sarı (Yanıp 
sönüyor)

Açık Güç açık Bağlanıyor HDM1, HDMI2, E-ARC(ARC), OPTICAL 
& BT

Sarı Açık Güç açık Bağlı Tüm kaynaklar hazır.



5 TR

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumandaya genel bir bakış 
içerir.

3

4

2

1

5

6

8

9

7

a  (Bekleme-Açma)
Kısa basma: Açma / Kapatma (Yarı 
Bekleme)
Uzun basma (5 saniye): Kapatma 
(Ekonomik Bekleme)

b  (Kaynak)
Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.

HDMI 1: Kaynağınızı, HDMI IN 1 
bağlantısına geçirin.
HDMI 2: Kaynağınızı, HDMI IN 2 
bağlantısına geçirin.
E-ARC: Kaynağınızı, HDMI E-ARC veya 
ARC bağlantısına geçirin.
OPTICAL: Ses kaynağınızı optik 
bağlantıya getirin.
AUDIO IN: Ses kaynağını, AUDIO IN 
bağlantısına (3,5 mm jak) geçirin.
BT: Bluetooth moduna geçirin.

Not

Wi-Fi bağlantısı yapıldığında, Play-Fi çoklu oda, 
Chromecast(Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA & 
Spotify Bağlantısı arka planda çalışmaktadır.  İlgili 
yayın cihazı/uygulaması tarafından seçilmekte ve 
kontrol edilmektelerdir.

c Yön tuşları
Yukarı: Ses seviyesini yükseltin veya 
menüde bir önceki öğeyi seçin.
Aşağı: Ses seviyesini azaltın veya 
menüde bir sonraki öğeyi seçin.
Sol: Oynatma modunda bir önceki 
parçaya atlayın veya menü modunda alt 
seviyeyi seçin.
Sağ: Oynatma modunda bir sonraki 
parçaya atlayın veya menü modunda üst 
seviyeyi seçin.
Merkez: Oynatma modunda oynatın, 
duraklatın veya devam ettirin. Bir seçimi 
onaylayın.

d  (MENÜ)
Genel ayar menüsüne girin.

SUB Subwoofer kazanım kontrolü

CTR Hoparlörlerin ilgili seviyesini 
merkezleyin

Sol taraf hoparlörün ilgili 
seviyesi

Sağ  taraf hoparlörün ilgili 
seviyesi

Ekran parlaklığı seviyesi

Ekranı otomatik kapatma

BT eşleştirmesine başlayın 
(Sadece BT kaynağı)

USB ile yazılım yükseltmesi

e  (Ekolayzır)
Surround ses modlarını (Movie/Music/
Voice/Sport/Custom) seçin.

Film için EQ ön ayarı

Müzik için EQ ön ayarı

Haberler veya sohbet 
proramları için EQ ön ayarı

Spor programları için EQ ön 
ayarı

Kullanıcıya özel EQ (Philips 
Sound uygulaması ile kontrol 
edilir)
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f 
Dolby Atmos için bir yükseklik etki seviyesi 
seçin.

g  (Ses)
Ses ayarlarını (Surround/DRC/IMAX/
Dialogue/Bass/Treble/Sync) seçin.

SUR Surround ses seçenekleri

Dinamik aralık kontrolü

IMAX modu seçenekleri

Diyalog seviyesini (sadece 
DTS-X için) ayarlayın

BASS Ön ayar EQ için bas seviyesini 
ayarlayın

Ön ayar EQ için tiz seviyesini 
ayarlayın

SYNC Ses ve video gecikme 
senkronizasyonunu ayarlayın 
(sadece HDMI)

h 
Ayarladan çıkın. 

i 
Sesi kapatın veya açın.

Takıp çıkarılabilir kablosuz 
surround hoparlörler

Bu ürün, iki adet çıkarılabilir kablosuz isteğe 
bağlı surround hoparlörler (sol ve sağ) ile birlikte 
gelir.

2 31

a Hoparlör LED
Kablosuz hoparlör ana üniteye kablosuz 
olarak bağlı değilse beyaz renkte yanıp 
söner.
Kablosuz hoparlör ana üniteye kablosuz 
olarak bağlandığında veya pil kapasitesi 
dolduğunda veya % 20'den fazla 
kaldığında beyaz yanar. 

Pil kapasitesi % 20'den az kaldığında 
kırmızı yanıp söner.
5 saniye kırmızı yanıp söner ve pil 
kapasitesi % 10'dan az kaldıktan sonra 
söner.
Kablosuz hoparlör şarj edilirken kırmızı 
yanar (sadece ana üniteye yerleştirilmiş 
kablosuz hoparlörler için).

b USB-C şarj girişi
Takılıp çıkarılabilirlerin daha uzun süre 
kullanımı için harici USB-C güç adaptörüne 
(ürünle birlikte verilmez) bağlayın.

c Güç düğmesi
Otomatik olarak bekleme moduna geçerse 
kablosuz hoparlörü açmak için basın.
Kablosuz hoparlörü beklemeye almak 
için basılı tutun.

Kablosuz subwoofer

Bu ürün kablosuz subwoofer ile beraber gelir.

21

3

CONNECT

AC MAINS~

a CONNECT (Bağlantı)
Ana ünite ve subwoofer arasında eşleştirme 
moduna girmek için 5 saniye boyunca 
basılı tutun.

b Subwoofer göstergesi
Güç açık olduğunda, gösterge lambaları 
yanar.
Subwoofer ve ana ünite arasında 
kablosuz eşleştirme esnasında, gösterge 
hızlı bir şekilde beyaz olarak yanıp söner.
Eşleştirme başarılı olduğunda, gösterge 
beyaz yanar.
Eşleştirme başarısız olduğunda, gösterge 
yavaşça beyaz olarak yanıp söner.
Kablosuz bağlantı 1 dakika boyunca 
kesilirse, gösterge kapanır.

c AC ŞEBEKE ELEKTRİĞİ~ 
Güç kaynağına bağlayın.
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Bağlantı noktaları

Bu bölüm, Soundbarınız üzerindeki bağlantı 
noktalarına genel bir bakış içerir.

4

1
2
3

5

6

a DC IN
Güç kaynağına bağlayın.

b AUDIO IN
Bir cihazdaki ses çıkışına (3,5 mm jak) 
bağlayın.

c OPTICAL IN
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses 
çıkışına bağlayın.

d USB (For service)
NU ürünün yazılımını yükseltmek için USB 
�aş sürücüsüne bağlayın.

e HDMI OUT (eARC/ARC)
TV’deki HDMI (eARC/ARC) girişine bağlayın.

f HDMI IN 1 / HDMI IN 2
Dijital cihazdaki HDMI çıkışına bağlayın.



8 TR

3 Bağlantı ve 
kurulum

Bu bölüm, bu ürünü, TV'ye ve diğer cihazlara 
bağlamanıza ve sonra kurulum yapmanıza 
yardımcı olur. Bu ürünün ve aksesuarlarının 
temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı 
başlangıç kılavuzuna bakın.

Dikkat

 Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün 
arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.

 Herhangi bir bağlantı yapmadan veya 
değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik 
prizinden çıkarıldığından emin olun.

Yerleştirme

Subwoofer'ı ana üniteden en az 1 metre (3 feet) 
ve duvardan 10cm (4 inç) uzağa yerleştirin.
En iyi ses efekti için, tüm hoparlörleri oturma 
pozisyonuna ve kulak seviyenize yakın bir yere 
(oturarak) yerleştirin.

10 cm/4"

1 m/3 ft

SUB 
WOOFER

REAR L REAR R

Not

Surround ses, odanın şekline ve boyutuna, 
duvarın ve tavanın türüne, pencerelerin ve 
yansıtıcı yüzeylerin ve hoparlörün akustiği gibi 
etkenlere bağlıdır. Sizin için en uygun ayarı 
bulmak için hoparlör konumlarını deneyin.

Hoparlör yerleşimi için bu genel yönergeleri 
izleyin.
1 Oturma pozisyonu: Bu sizin dinleme 

alanınızın merkezidir.

2 Üniteyi oturma pozisyonunun önüne doğru 
yerleştirin.

3 REAR L (arka sol) ve REAR R (arka sağ): 
Takılıp çıkarılabilir kablosuz surround 
hoparlörleri oturma konumunuzun sol ve 
sağ tarafına, aynı hizaya veya biraz arkaya 
doğru yerleştirin.

4 SUBWOOFER (subwoofer): Subwoofer'ı 
TV'nin en az 1 metre soluna veya sağına 
yerleştirin. Duvar ile arasına yaklaşık 10 
santimetre boşluk bırakın.

Takıp çıkarılabilir kablosuz 
surround hoparlörleri yerine takın.

Takılıp çıkarılabilir kablosuz sol ve sağ 
hoparlörleri, TV şovlarını ve haberleri izlemek 
için sesleri dinlemek üzere ana üniteye de 
yerleştirebilirsiniz.



9 TR

Not

 TV’nizin HDMI-CEC ve ARC işlevini 
desteklemesi ve etkinleştirmeniz gerekir. 

 Tüm HDMI-CEC cihazlar ile %100 çalışabilirliği 
garanti edilmez. 

 Sadece HDMI 2.1 uyumlu kablolar eARC 
fonksiyonunu destekleyebilir.

 TV’niz HDMI ARC uyumlu değilse, bir ses 
kablosu bağlayın ve TV sesinin key�ni bu ürün 
ile çıkarın. 

HDMI ile TV veya dijital 
cihazlara bağlantı
Eğer TV'niz HDMI ARC-uyumlu değilse, 
Soundbar'ınızı TV'ye standart bir HDMI 
bağlantısı ile bağlayın. Bu ürüne, tek bir HDMI 
bağlantısı üzerinden set top-box, DVD/Blu-ray  
oynatıcı veya oyun konsolu gibi dijital bir 
cihazı da bağlayabilirsiniz. Cihazları bu şekilde 
bağladığınızda ve bir dosya çaldığınızda veya 
oyun oynadığınızda, 

video otomatik olarak TV’nizde gösterilir ve 
ses otomatik olarak bu cihazda çalınır. 

1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak, 
dijital cihaz üstündeki HDMI OUT bağlantı 
noktasını bu cihaz üzerindeki HDMI IN 1/2 
bağlantı noktasına takın.

2 Bu ürünü HDMI OUT ile TV’nize bağlayın.  
TV, HDMI CEC uyumlu değilse, TV üzerinde 
doğru video girişini seçin. 

3 Bağlı olan cihazda HDMI-CEC işlevini 
çalıştırın. Detaylar için cihazın kullanıcı 
kılavuzuna bakın.

HDMI IN

HDMI OUT

HDMI 1 / HDMI2

TV
TV

HDMI OUT
(eARC/ARC)

TV Bağlantısı 

Bu ürünü TV’nize bağlayın. Soundbar Hoparlör 
ile TV programlarının sesinin key�ni çıkarın.  
Mevcut en iyi kalite bağlantıyı soundbar 
hoparlörünüz ve TV arasında kullanın. 

HDMI (ARC/eARC) ile TV’ye 
bağlama

Bu ürün eARC (Geliştirilmiş Ses Dönüş Kanalı) 
ile HDMI destekler. eARC, HDMI 2.1 tarafından 
standardize edilmiş yeni bir fonksiyondur 
ve mevcut ARC (Ses Dönüş Kanalı) ile 
desteklenen ses formatlarına ek olarak en son 
ses formatlarını destekler. TV’niz HDMI eARC 
uyumlu ise ARC’nin Dolby Atmos-Dolby TrueHD 
ve DTS:X, veya çoklu kanal LPCM içerikleri gibi 
tekli HDMI kablosu kullanarak iletemeyeceği TV 
sesinin key�ni çıkarabilirsiniz. 

Neye ihtiyacınız var?
Bir Yüksek Hızlı HDMI kablosu.
HDMI ARC ve HDMI-CEC’i destekleyen TV 
(detaylar için TV kullanıcı kılavuzuna bakın).
Bazı TV modelleri için harici hoparlör çıkışını 
TV ayar menüsünden etkinleştirmeniz gerekir 
(TV kullanıcı kılavuzuna bakın).

TV

HMDI IN 
(eARC/ARC)

(eARC/ARC)

1 Bir Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak, 
bu ürün üstündeki HDMI OUT bağlantı 
noktasını TV üzerindeki HDMI ARC bağlantı 
noktasına takın.

TV üzerindeki HDMI ARC bağlantı 
noktası farklı şekilde etiketlenmiş olabilir. 
Detaylar için TV kullanıcı kılavuzuna 
bakın.

2 TV’nizdeki HDMI-CEC işlevini çalıştırın. 
Ayrıntılar için, TV kullanım kılavuzuna bakın.

3 Ekranda E-ARC gözükene kadar kaynak 
düğmesine basın. 
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1 Bir analog kablo kullanarak, bu üründeki 
AUDIO IN bağlantı noktasına TV veya diğer 
cihazdaki AUDIO OUT bağlantı noktasına 
veya analog ses çıkışı bağlantı noktalarına 
(kırmızı ve beyaz) bağlayın.

2 Ekranda AUDIO IN gözükene kadar kaynak 
düğmesine basın.

Gücü bağlama

AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer 
tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin 
olun.
Ürün hasarı riski! Güç kaynağı geriliminin ana 
ünitenin arkasındaki veya altındaki gerilimle 
aynı olduğundan emin olun.
Elektrik kablosunu ana ünitenin DC soketine 
ve sonra şebeke elektrik soketine bağlayın.
Elektrik kablosunu subwoofer'ın AC~ soketine 
ve sonra elektrik soketine bağlayın.

Subwoofer ile eşleştirme

Otomatik Eşleştirme

Ana üniteyi ve subwoofer'ı açtığınızda, kablosuz 
subwoofer, kablosuz bağlantı için ana ünite ile 
otomatik olarak eşleşir.
Durumu, kablosuz subwoofer göstergesine göre 
belirleyin.

LED Hareketleri Durum

Hızlı yanıp 
sönme

Subwoofer eşleşme 
modunda

Sürekli yanma Bağlandı / Eşleşme başarılı

Yavaş yanıp 
sönme

Bağlantı / Eşleşme başarısız

Not

 Manüel eşleştirme haricinde, subwoofer’ın 
arkasındaki CONNECT (bağlantı) düğmesine 
basmayın.

TV veya diğer cihazlardan 
gelen sesi bağlama

Bu cihaz ile TV’den veya diğer cihazlardan ses 
çalın.
TV, soundbar, diğer cihazlarnızdaki mevcut en iyi 
kalite bağlantıyı kullanın.

Not

 Bu ürün ve TV, HDMI ARC ile bağlandığında bir 
ses bağlantısına gerek yoktur. 

Seçenek 1: Bir dijital optik kablo ile 
ses bağlantısı yapma

TV

1 Bir optik kablo kullanarak, bu üründeki 
OPTICAL IN bağlantı noktasına TV veya 
diğer cihazdaki OPTICAL OUT bağlantı 
noktasına bağlayın.

Dijital optik bağlantı noktası OPTICAL 
OUT, SPDIF veya SPDIF OUT olarak 
etiketlenmiş olabilir.

2 Ekranda OPTICAL gözükene kadar kaynak 
düğmesine basın.

Seçenek 2: Bir analog ses kablosu 
ile ses bağlantısı yapma

AUDIO OUT
RL
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El ile Eşleştirme

Eğer takılıp çıkarılabilir kablosuz surround 
hoparlörlerden ses duyulmuyorsa, kablosuz 
hoparlörleri el ile eşleştirin.
1 Ana üniteyi ve kablosuz hoparlörleri açın.

 » Ana üniteyle olan bağlantı kesilirse, 
kablosuz hoparlör üzerindeki LED 
kırmızı yanıp söner.

2 Otomatik olarak eşleştirmek için kablosuz sol 
ve sağ hoparlörleri ana üniteye yerleştirin. 

 » Eşleştirme başarılı olursa ekran 
panelinde SL PAIRED (surround sol 
hoparlör) ve SR PAIRED (surround sağ 
hoparlör) gösterilir.

3 Eğer eşleştirme başarısız olursa kablosuz 
hoparlörleri ana üniteye yeniden takın.

Takılıp çıkarılabilir 
kablosuz surround 
hoparlörleri şarj etme

Kablosuz surround sol / sağ hoparlör ana 
birimden çıkarılırsa, pil seviyesi hoparlör 
üzerindeki LED ile gösterilir.

Beyaz yanar: dolu pil veya kapasitesi  
% 20'den fazla olduğunda
Kırmızı yanıp söner: düşük pil seviyesi, kalan 
pil kapasitesi % 20’den az olduğunda
Kırmızı yanıp söner ve kapanır: neredeyse bitti, 
kalan pil kapasitesi % 10’dan az olduğunda

1 Kablosuz hoparlörünüzü şarj etmek için 
ana ünitedeki yerlerine takın.

2 Ana üniteyi açın.

 » Şarj esnasında, kablosuz hoparlörler 
üzerindeki LED kırmızı yanar.

 » Tamamen şarj olduğunda, kablosuz 
hoparlörler üzerindeki LED kapanır. 

El ile Eşleştirme

Eğer kablosuz subwoofer’dan ses 
duyulmuyorsa, subwoofer’ı el ile eşleştirin.
1 Hem ana üniteyi hem de subwoofer'ı 

şebeke prizlerinden çıkarın, 3 dakika sonra 
tekrar takın.

2 Subwoofer'ın arkasındaki CONNECT 
(bağlantı) düğmesine 5 saniyeliğine basılı 
tutun.

3 Ana üniteyi Ekonomik bekleme moduna 
almak için ana ünitedeki veya uzaktan 
kumandadaki  düğmesine 5 saniye 
boyunca basılı tutun.

4 Ana ünite veya uzaktan kumanda üzerinde 
 düğmesine basarak üniteyi açık olarak 

değiştirin.

 » Subwoofer üzerindeki gösterge hızlı 
beyaz yanıp söner ekran SBW PAIRING 
gözükür.

 » Eğer eşleşme başarılı ise subwoofer 
üzerindeki gösterge beyaz yanar ve 
ekranda SBW PAIRED gözükür.

5 Eğer başarısız olunursa,  gösterge 
panelinde CHK SBW gösterilir. Yukarıdaki 
adımları tekrarlayın.

Not

 Açık alanda subwoofer, ana ünitenin 6 m çevre 
aralığında olmalıdır (daha yakın olması daha 
iyidir).

 Subwoofer ve ana ünite arasındaki tüm 
nesneleri kaldırın.

 Eğer kablosuz bağlantı tekrar başarısız olursa, 
karmaşıklık veya güçlü parazit olup olmadığını 
kontrol edin (örneğin bir elektrikli cihazdan 
parazit). Ortadan kaldırın ve tekrar deneyin.

 Kablosuz bağlantı veya eşleştirme bağlantısı 
kesildikten 1 dakika sonra subwoofer otomatik 
olarak bekleme moduna geçer ve üzerindeki 
LED söner. 

Takılıp çıkarılabilir 
kablosuz surround 
hoparlörler ile eşleştirme
Ana üniteyi ve kablosuz hoparlörleri açtığınızda, 
takılıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlörler 
kablosuz bağlantı kurmak için otomatik olarak 
ana ünite ile eşleşirler.
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Not

Sadece iOS versiyonu için
iPhone tarafından kullanılan Wi-Fi ağı geçici 
olarak Play-Fi cihazı AP olarak değiştirilmeli 
ve ürünün Wi-Fi kurulumunu tamamlamak 
için Philips Sound Uygulaması yeniden 
başlatılmalıdır. Aşağıdaki adımlara bakın:

 Ayarlara Gidin.  Wi-Fi ayarlarını 
seçin.

 Wi-Fi kurulumunda 
Play-Fi cihazını 
seçin.

 Kuruluma devam 
etmek için 
Philips Sound 
uygulamasına geri 
dönün.

6 Başarılı bir Wi-Fi bağlantısından sonra, 
ön kabindeki Wi-Fi LED göstergesi yanıp 
sönmeyi durdurur ve sabit yanar. Bu ürünü 
Wi-Fi ağınızda kurduğunuzda, aynı ağdaki 
herhangi bir akıllı telefon veya tabletten 
kontrol edebilirsiniz.

 » Müzik çalmak için Uygulama'yı 
kullanırken, ekran paneli PLAY-FI 
gösterecektir.

7 Bağlantıdan sonra cihaz adını 
değiştirebilirsiniz. Ad listesinin sonunda 
Özel Ad'ı seçerek seçebileceğiniz veya 
kendi adınızı oluşturabileceğiniz birkaç ad 
bulunmaktadır. Aksi takdirde, varsayılan adı 
izler.

Not

 Kablosuz hoparlörleri bir USB-C şarj kablosu 
kullanarak USB-C şarj bağlantı noktası 
üzerinden de şarj edebilirsiniz.

 Kablosuz hoparlörlerin tamamen şarj olması 
yaklaşık olarak 2 saat sürer.

 Pil performansı, ses seviyesi, ses ayarı ve 
oynatılan ortam gibi birçok faktöre bağlı olarak 
değişir.

Wi-Fi bağlantısı yapma 
(Kablosuz İşlemi)

(iOS ve Android versiyonları için)

Bu üniteyi ve cep cihazları (iPad, iPhone, iPod 
touch, Android telefonlar vb.) aynı Wi-Fi ağına 
bağladığınız zaman, ses dosyalarını dinlemek 
üzere soundbar'ı kontrol etmek için DTS 
Play-Fi tarafından desteklenen Philips Sound 
uygulamasını kullanabilirsiniz.

1 Telefonunuzu veya tabletinizi, soundbarınızı 
bağlamak istediğiniz aynı Wi-Fi ağına 
bağlayın. 

2 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips 
Sound uygulamasını bir telefona veya 
tablete indirin ve kurun.
* Yönlendiricinizin açık olduğundan ve 
düzgün çalıştığından emin olun.

3 Wi-Fi bağlantısını tetiklemek için arka 
kabinde bulunan (Wi-Fi) düğmesini 8 
saniye basılı tutun.

 » Hoparlör ikinci bir ton verdikten sonra 
düğmeyi bırakın. 

4 Ön kabindeki Wi-Fi ışık göstergesinin yanıp 
sönmesinin hızlıdan yavaşa geçmesini 
bekleyin. Yavaş hızda yanıp sönmeye 
başladığında hoparlörün Wi-Fi kurulum 
moduna girdiğini gösterir.

5 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips 
Sound uygulamasını başlatın. Bu ürünü 
Wi-Fi ağınıza bağlamak için Uygulamadaki 
talimatları izleyin. 

 » Bağlantı başarılı olursa, ekran 
panelinde PLAY-FI gösterilir.
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8 Bağlantıdan sonra, bu ürün bir yazılım 
güncellemesi gerçekleştirebilir. 

 » İlk kurulumunuz ise en son yazılıma 
yükseltin. Yazılım yükseltmesi birkaç 
dakika sürebilir. Güncelleme sırasında 
hoparlörünüzü çıkarmayın, cihazınızı 
kapatmayın veya ağdan ayrılmayın.

AirPlay kurulumu
iOS cihazının (iOS7 veya üzeri) ve soundbar’ın 
Wi-Fi bağlantısını kurmak için AirPlay'i kullanın.

1 iOS cihaz: Ayarlar > Wi-Fi > ev ağını seçin 
[Play-Fi cihazı (xxxxxx)]

2 DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips 
Sound uygulamasını başlatın. Bu ürünü 
Wi-Fi ağınıza bağlamak için Uygulamadaki 
talimatları izleyin.

 » Başarılı bir Wi-Fi bağlantısından sonra, 
ön kabindeki Wi-Fi LED göstergesi 
yanıp sönmeyi durdurur ve sabit yanar. 
Bu ürünü Wi-Fi ağınızda kurduğunuzda, 
aynı ağdaki herhangi bir akıllı telefon 
veya tabletten kontrol edebilirsiniz.

 » Müzik çalmak için Uygulama'yı 
kullanırken, ekran paneli PLAY-FI 
gösterecektir.

3 Bağlantıdan sonra cihaz adını 
değiştirebilirsiniz. Ad listesinin sonunda 
Özel Ad'ı seçerek seçebileceğiniz veya 
kendi adınızı oluşturabileceğiniz birkaç ad 
bulunmaktadır. Aksi takdirde, varsayılan adı 
izler.

4 Bağlantıdan sonra, bu ürün bir yazılım 
güncellemesi gerçekleştirebilir. 

 » İlk kurulumunuz ise en son yazılıma 
yükseltin. Yazılım yükseltmesi birkaç 
dakika sürebilir. Güncelleme sırasında 
hoparlörünüzü çıkarmayın, cihazınızı 
kapatmayın veya ağdan ayrılmayın.

Not

  Bağlantıdan sonra, ürün bir yazılım 
güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk kurulumdan 
sonra yükseltme gereklidir. Yükseltme 
olmadan tüm ürün özellikleri kullanılamaz.

 İlk kurulum başarılı olmadığında, ikinci 
ton duyulana kadar soundbar’daki Wi-Fi 
düğmesine 8 saniye basılı tutun ve Wi-Fi ışığı 
yavaş olarak yanıp söner. Wi-Fi bağlantısını 
sıfırlayın, uygulamayı yeniden başlatın ve 
kuruluma yeniden başlayın.

 Bir ağdan diğerine geçmek istiyorsanız, 
bağlantıyı yeniden kurmanız gerekir. Wi-Fi 
bağlantısını sıfırlamak için Soundbar’daki  
(Wi-Fi) düğmesini 8 saniye basılı tutun.

WPS modu
Yönlendiricinizde Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) 
varsa, bağlantıyı parola girmeden kurabilirsiniz.

1 Wi-Fi düğmesini 4 saniye basılı tutun. Bir 
ton duyacaksınız ve Wi-Fi LED’i iki kez 
yanıp sönmeye başlayacaktır.

2 Yönlendiriciniz 
üzerindeki WPS 
düğmesine basın. 
Düğme normalde 
bu WPS logosuyla 
işaretlenmiştir.

3 Eşleştirmeyi 
başlatmak için DTS Play-Fi 
tarafından desteklenen Philips Sound 
uygulamasındaki talimatları izleyin.

Not

 WPS, tüm yönlendiricilerde standart bir özellik 
değildir. Yönlendiricinizde WPS yoksa, Standart 
Wi-Fi Kurulumu'nu kullanın.

 WPS modundan çıkmak isterseniz (Wi-Fi) 
düğmesine bir kez basın, ya da 2 dakika sonra 
otomatik olarak çıkacaktır.

WPS
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4 SoundBar'ınızı 
kullanma

Bu bölüm, tüm kaynaklardan ses çalmak için bu 
ürünü kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce
Hızlı Başlangıç Kılavuzunda ve Kullanım 
Kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları 
yapın.
Bu ürünü diğer cihazlar için doğru kaynağa 
getirin.

Uzaktan kumandayı 
kullanmadan önce pilleri 
takma

Pil bölmesi kapağını çıkartmak için kaydırın, 
2 AAA pili (1,5V) doğru kutuplar ile yerleştirin, 
sonra pil bölmesi kapağını kaydırarak yerine 
takın.

3

2

1

Ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini yükseltmek ya da azaltmak için 
+/- (Ses) düğmesine basın.

Sessize almak için  basın.
Sesi tekrar açmak için  veya +/- (Ses) 
düğmesine basın.

Sesinizi seçme

Bu bölüm video veya müziğiniz için ideal olan 
sesi seçmenize yardımcı olur.

Ön ayar EQ modları 

Video veya müziğinize uygun ön ayarlı ses 
modları arasında seçim yapın.
Ön ayar EQ modunu seçmek için uzaktan 
kumanda üzerindeki  düğmesine basın.

MOVIE: Surround dinleme deneyimi yaratın. 
Film izlemek için idealdir.
MUSIC: İki kanallı veya çok kanallı stereo ses 
oluşturun. Müzik dinlemek için çok idealdir.
VOICE: İnsan sesini daha net ve dinleme için 
olağanüstü hale getiren ses efekti oluşturun.
SPORT: Bir stadyumda spor maçı izliyormuş 
gibi bir atmosfer yaratın.
CUSTOM: Sesi tercihlerinize göre özelleştirin 
(Philips Sound uygulaması Ayarlar > Fine 
Tune içinde kontrol edilir).

Bas/Tiz seviyesini ayarlama 

Bu ürünün düşük frekans (bas) ve yüksek 
frekans (tiz) ayarlarını değiştirin.

 Düğmesine arka arkasına basarak BASS 
veya TREBLE seçin, sonra bas ve tiz seviyesini 
değiştirmek için sol ve sağ yön tuşlarına basın.

Değişiklikler MOVIE, MUSIC, VOICE ve SPORT 
EQ modlarında etkili olur.

IMAX Geliştirilmiş mod

 Düğmesine arka arkasına basarak IMAX 
seçin, sonra IMAX modunu açmak veya 
kapatmak için sol ve sağ yön tuşlarına basın.

Mod Fonksiyon

IMAX Geliştirilmiş mod algılandı ve 
otomatik olarak devreye girdi. 

On IMAX Geliştirilmiş mod DTS 5.1 veri 
akışında bile devreye girdi.

Tüm veri akışları için IMAX Geliştirilmiş 
modu devre dışı bırakın.
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Surround modu (SURR)

 Düğmesine arka arkasına basarak SURR 
seçin, sonra surround modu seçenekelerini 
seçmek için sol ve sağ yön tuşlarına basın.

UPMX: Up-mix modu, 5.1.2 (B95) veya 7.1.2 
(B97) hoparlör yapılandırmasından daha 
düşük ses kanallarına sahip içerik olduğunda 
bile tüm hoparlörlere çıkış sağlamak içindir. 
İçerik türüne göre Dolby veya DTS’in up-mix 
modu uygulanır.  
STD: Orijinal ses dağıtımı için standart mod. 
Hoparlör çıktısı içeriğe bağlı olarak ses 
kanalını takip eder. (Not: Eğer ses kanalı 2.0 
kanal ise, sadece sol ve sağ kanal hoparlörler 
ve subwoofer ses çıktısı verecektir. Sanal ses 
isteniyorsa, UPMIX kullanın.)
A-I: Ev sesi için Dolby Atmos'un medya zeka 
işlevi, ses geliştirme veya surround efektleri 
için kullanılır.

Dinamik Aralık Kontrolü( DRC)

Dolby veya DTS bit akışlarına, dinamik aralık 
kontrolü uygulayabilirsiniz.

 Düğmesine arka arkasına basarak DRC seçin, 
sonra DRC’yi açmak, kapatmak veya otomatiğe 
almak için sol ve sağ yön tuşlarına basın. 

Not

 DRC, BT/AUDIO IN/Play-Fi modlarında 
bulunmamaktadır.

Diyalog Kontrol (DLG CTRL)

Diyalog modu, bu ürünün ton dengesini 
ayarlayarak �lmlerdeki, TV programlarındaki ve 
podcastlerdeki diyalog ve vokallerin netliğini 
artırır.

 Düğmesine arka arkasına basarak DLG CTRL 
seçin, sonra diyalog seviyesini ayarlamak için sol 
ve sağ yön tuşlarına basın.
Bu kontrol sadece DTS:X stream’de desteklenir.

Video ve ses senkronizasyonu 
(SYNC)

Ses ve video senkronize olmadığı zaman 
videoyu eşleştirmek için sesi geciktirin.

 Düğmesine arka arkasına basarak SYNC 
seçin, sonra video ile sesi senkronize etmek için 
sol ve sağ yön tuşlarına basın.

Dolby Atmos®

5 kanallı sesin yatay dağıtımına ek olarak, 
bu ürün ayrıca, 3D ses dalma ve daha fazla 
gerçeklik sunmak için güçlü ses dağıtımı 
sağlamak üzere ek ses kanalları olarak yerleşik 
Dolby Atmos etkin hoparlörlerle donatılmıştır.

2,8~3 m

0,7~0,8 m

2~3 m

Dolby Atmos ses için en iyi kurulum
Bu ürünü 0,7 m-0,8 m yüksekliğe yerleştirin.
Tavan yüksekliği 2,8 m-3 m'dir.
Bu üründen dinleme mesafesi 2 m-3 m'dir.
Tavan ses yutucu malzemeden yapılmamıştır.
Tercihen, tavanda çıkıntılı nesneler 
(aydınlatma ve dekorasyon gibi) yoktur.

Dolby Atmos® sadece HDMI modunda 
mevcuttur. Bağlantı ayrıntıları için,"TV 
Bağlantısı"na bakın. En iyi Dolby Atmos efektleri, 
aşağıdaki iki kullanım şekli ile elde edilebilir.
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Blu-ray disk çalarınızdan:
Dolby Atmos ile �lm.
Blu-ray disk çalarınız bu ürüne HDMI IN 1/2 
bağlantı noktası ile bağlanır.
Blu-ray disk çalarınızda, HDMI ses çıkışı için 
bit akışı / ham ses formatını etkinleştirin.
Bir yüksek hızlı HDMI kablosu.

TV’nizden:
Dolby Atmos ile �lm.
TV’niz Dolby Atmos bit akışı / ham çıkışı 
destekler.
TV’niz bu ürüne HDMI OUT bağlantı noktası 
ile bağlanır.
Bir yüksek hızlı HDMI kablosu.

Not

 Tam Dolby Atmos deneyimi sadece Soundbar 
bir HDMI 2.0 kablosu ile bağlı olduğu zaman 
mümkündür.

 Soundbar, diğer yöntemlerle (dijital optik 
kablo gibi) bağlandığında da çalışmaya devam 
edecektir ancak bunlar tüm Dolby özelliklerini 
destekleyemez. Tam Dolby desteğini sağlamak 
için, HDMI aracılığıyla bağlamanız şiddetle 
tavsiye edilir.

Dolby Atmos sesin tadını çıkarın

Ortam şartlarınıza bağlı olarak yükseklik 
surround ses efekt seviyelerini seçmek için 

 düğmesine basın.

ATMOS 00: minimum yükseklik etkisi.
ATMOS 01: küçük yükseklik etkisi.
ATMOS 02: orta yükseklik etkisi.
ATMOS 03: büyük yükseklik etkisi.

Not

 HDMI olmayan bağlantılar için (Bluetooth, 
OPTICAL veya AUDIO IN kullanımı gibi), sadece 
sınırlı yükseklik surround efektleri oluşturulur.

Bluetooth ile ses çalma

Bluetooth ile bu ürünü Bluetooth cihazınıza 
bağlayın (bir iPhone, iPad, Android phone 
veya Android tablet gibi) ve ardından cihazda 
kayıtlı ses dosyalarını bu ürün aracılığıyla 
dinleyebilirsiniz.

Not

 Bu ürün ve Bluetooth cihazı arasındaki çalışma 
aralığı yaklaşık 10 metre (30 �t)’dir.

 Müzik akışı duvar, cihazı örten metalik 
muhafaza veya yakınlarda aynı frekansta 
çalışan diğer cihazlar gibi, cihaz ile bu ürün 
arasındaki engellerle kesilebilir.

 Bu ürünü başka bir Bluetooth cihazına 
bağlamak istiyorsanız, önce bağlı olunan 
Bluetooth bağlantısını kesin.

1 Ana üniteyi Bluetooth moduna geçirmek 
için tekrar tekrar kaynak düğmesine basın 
ve eşleştirme işlemini başlatmak için 
ekranda BT PAIR gözükene kadar bekleyin.

2 Bluetooth cihazında, Bluetooth’u açın, 
bağlantıyı başlatmak için "Play-Fi Device 
(XXXXXX)-BT" arayın ve seçin.

 » Bluetooth Bağlantısı başarılı bir şekilde 
bağlanırsa, gösterge panelinde  
BT CONNECTED gösterilir.

 » Eğer başarısız olunursa,  gösterge 
panelinde BT PAIR gösterilir.

3 Bluetooth cihazınızdaki ses dosyalarını 
veya müziği seçin ve çalın.

4 Bluetooth'tan çıkmak için başka bir kaynak 
seçin.
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MP3 çalar

Ses dosyalarınızı veya müzik çalmak için MP3 
çalarınızı bağlayın.

Neye ihtiyacınız var? 
Bir MP3 çalar.
Bir 3,5 mm stereo ses kablosu

1 3,5 mm stereo ses kablosu kullanarak 
MP3 çaları Soundbar’ınızdaki AUDIO IN 
konektörüne bağlayın.

2 Ekranda AUDIO IN gözükene kadar kaynak 
düğmesine basın.

3 Ses dosyalarını veya müziği seçmek ve 
çalmak için MP3 çalarınızdaki düğmelere 
basın.

Play-Fi çoklu-oda

Dahili Play-Fi ile soundbarınız, evinizin her 
odasında aynı şarkıyı veya farklı tanımlanmış 
bölgelerde farklı şarkıları dinlemenize olanak 
tanıyan çoklu oda müzik için birden fazla  
Play-Fi özellikli hoparlörlerle senkronize 
edilebilir veya gruplanabilir. Tüm bunlar Philips 
Sound uygulaması ile kontrol edilir. Uygulamda 
sounbar seçili olduğu sürece Play-Fi’ye 
geçilecektir.

Philips Sound uygulamasını indirmek için lütfen 
"Wi-Fi (kablosuz işlem)" bölümüne bakın.
Play-Fi işlemi hakkında daha fazla bilgi almak 
için lütfen play-�.com adresini ziyaret edin.

Chromecast (Audio) / 
AirPlay2 / Alexa 3PDA

Soundbar'ınız, Chromecast (Audio), AirPlay2 
veya Alexa 3PDA'yı destekleyen, arka planda 
çalışan hizmetler ile birlikte gelir. Wi-Fi bağlantısı 
yapıldığında, istediğiniz zaman ilgili cihazlardan /  
uygulamalardan ses yayınlayabilirsiniz. İlgili 
yayın akışı algılandığında kaynak otomatik 
olarak değiştirilecektir.

Spotify dinleme

Spotify için telefonunuzu, tabletinizi veya 
bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak 
kullanabilirsiniz, nasıl yapıldığını öğrenmek için 
www.spotify.com/connect adresine gidin.
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5 Ayarlar

Hoparlör seviyesini 
ayarlama

Ayarlar menüsüne girmek için arka arkasına 
 düğmesine basın ve hoparlör seviyesini 

ayarlamak için sol ve sağ yön tuşlarına basın. 

SUB (subwoofer)
CTR XX (merkez hoparlör)
SIDE L XX (yan sol hoparlör)
SIDE R XX (yan sağ hoparlör)

Ekran parlaklığını 
ayarlama

Ayarlar menüsüne girmek için arka arkasına  
düğmesine basın, DIM seçin ve bu üründe ekran 
panelinin parlaklık seviyesini ayarlamak için sol 
ve sağ yön tuşlarına basın. 

HIGH (Yüksek)
MED (Orta)
LOW (Düşük)

Ekranı otomatik kapatma

Ayarlar menüsüne girmek için arka arkasına  
düğmesine basın, DISP seçin ve sol ve sağ yön 
tuşlarına basarak DISP ON veya DISP OFF seçin. 

Otomatik bekleme

Bağlı bir cihazdan medya çalarken, bu ürün 
aşağıdaki durumlarda otomatik olarak bekleme 
moduna geçer:

15 dakika boyunca hiçbir kaynak düğmesine 
basılmadığında ve
bağlı bir cihazdan ses / video oynatma 
algılanmadığında.

Fabrika ayarlarını geri 
yükleme

Bu üründen hiç bir yanıt gelmemesi durumunda, 
bu ürünü fabrikada programlanan varsayılan 
ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Ana ünitede, bekleme modundayken 8 saniye 
boyunca eş zamanlı olarak SES +/- düğmelerine 
basılı tutarak ekranda RESET gözükene kadar 
basın.

Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi 
tamamlandığında, ürün otomatik olarak kapanır 
ve yeniden başlar.



19 TR

6 Yazılımı 
güncelleme

En iyi özellikleri ve desteği almak için, ürününüzü 
en son ürün yazılımı sürümüyle güncelleyin.

Wi-Fi ile yazılımı 
güncelleme

Bu üründe iki kısım Wi-Fi & Philips Sound 
uygulaması ile güncellenebilir.
1 Play-Fi sistemi

2 Ses sistemi (Cihaz yazılımı) - tüm kontrolleri 
ve ses özelliklerini idare eder.

Play-Fi sistemi
Bu kısım doğrudan Philips Sound uygulaması ile 
güncellenebilir. Ürün uygulamaya bağlandıktan 
sonra, daha yeni bir yazılım sürümü olup 
olmadığını kontrol edecek ve güncellemeyi 
isteyecektir. Güncellemeyi tamamlamak için 
ekrandaki adımları izleyin. Kablosuz olarak 
yapılır ve normal ağ koşullarında güncelleme 
süresi 10 dakikadan az sürer.

Ses sistemi (Cihaz yazılımı)
Bu kısım, Philips Sound uygulamasının ayarlar 
menüsünde (settings>Fine Tune/Update 
Firmware)  sağlanan özel araçlar (PS Fine Tune) 
ile güncellenebilir. Güncelleme mevcut olduğu 
zaman, indirme simgesi gösterilecektir (aşağıdaki 
2. Uygulama ekran görüntüsüne bakın). 
Güncellemeyi tamamlamak için ekranda verilen 
adımları izleyin. 

B97

Dikkat

 Güncelleme sırasında, akıllı telefonun tüm 
işlem tamamlanana kadar açık kalması ve 
güncelleme ekranında kalması gerekir. 

 10-30 dakika sürebilir ve lütfen güncelleme 
zamanını ürünün kullanılmadığı zamanlara 
göre ayarlayın.

USB ile güncelleme

Dikkat

  Bu ürüne zarar verebileceğinizden dolayı 
yazılım güncellemesi yapılırken gücü 
kapatmayın veya USB �ash sürücüsünü 
çıkarmayın.

  Güncelleme zamanı yaklaşık 8 dakika sürebilir.

1 www.philips.com/support adresinde en son 
cihaz yazılımının olup olmadığını kontrol 
edin. 

 » Modelinizi arayın ve "Yazılım ve 
sürücüler" üzerine tıklayın.

2 Donanım yazılımını bir USB �ash 
sürücüsüne indirin.

 » İndirilen dosyayı çıkarın ve çıkarılan 
klasörün "update.zip" olarak 
adlandırıldığından emin olun.

 » "update.zip" klasörünü kök dizine 
koyun.

3 Açıldığında, USB �ash sürücüsünü bu 
ürünün USB bağlantı noktasına takın.

4 3 saniye boyunca eş zamanlı olarak  ve 
SES+ düğmelerine basılı tutun veya ayar 
menüsünde UPGRADE seçin.

 » Gösterge panelinde "FW UPG" (yazılım 
güncellemesi) gösterilir.

5 Güncelleme tamamlanana kadar bekleyin.

 » Güncelleme tamamlandığında, bu ürün 
otomatik olarak kapanır ve yeniden 
açılır.
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2 Duvar braketini dübeller ve vidalar ile 
duvara sabitleyin.

3 Bu ürünü duvar braketine asın.

1

3

3.5-4mm/0.14”-0.16”

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"

Takılıp çıkarılabilir kablosuz 
surround hoparlörleri takma (isteğe 
bağlı)

Takıp çıkarılabilir kablosuz surround hoparlörler 
birlikte gelen montaj braketi ile duvara takılabilir 
ya da stantlar (dahil değildir) kullanılarak 
yükseltilebilir.

7 Ürününüzün 
duvara 
montajı

Ürününüzü duvara monte etmeden önce tüm 
güvenlik önlemlerini okuyun. ("Güvenlik" kısmına 
bakın)

Ana üniteyi duvara monte 
etme

Not

 Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya 
veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi 
bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım 
Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

 Ürünün ve duvar montaj aparatının toplam 
ağırlığını destekleyebilecek bir duvara 
sabitleyin.

 Duvara monte önce, ana ünitenin altındaki 
dört lastik ayağı kaldırmanız gerekir, aksi 
takdirde lastik ayakları geri takamazsınız.

Vida uzunluğu/çapı

Bu ürünün monte edileceği duvar tipine 
bağlı olarak, uygun uzunlukta ve çapta vida 
kullandığınızdan emin olun. 

3,5-4 mm/0,14"-0,16"

> 25 mm/0,98"

4 mm/0,16"

Bu ürünün duvara nasıl monte edileceğini 
öğrenmek için aşağıdaki resimlere bakın. 
1  Duvarda 2 adet delik açın. Kağıt şablonunu 

kullanarak duvarda 2 deliğin yerini 
işaretleyin, ardından deliklere 2 adet uygun 
vidayı sabitleyin.
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• Dahili hoparlörler:
• Merkezi: 2 parkur tam kapsamlı sürücü
• Ön hoparlör: 4 tam kapsamlı sürücü 2 + 

tweeter 
• Üst-ateşleme: 2 tam kapsamlı sürücü 
• Yan-ateşleme: 2 tweeter 

2 + tweeter 
• Arka: 2 parkur tam kapsamlı sürücü (kablosuz)

• Boyutlar (G x Y x D): 1312 x 55,6 x 120  mm
• Ağırlık: 5,97 kg
• Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Subwoofer

• Güç kaynağı: 220-240 V~, 50/60 Hz
• Güç tüketimi: 20 W
• Bekleme güç tüketimi < 0,5 W
• Hoparlör sürücüsü: 1 x 8"
• Empedans: 3 ohm
• Boyutlar (G x Y x D): 230 x 400 x 407 mm
• Ağırlık: 9,6 kg
• Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Ses kodek biçimi:

• 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

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

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

WAV, FLAC, AIFF

8 Ürün 
Özellikleri

Not

 • Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin 
değiştirilebilir.

• Toplam çıkış gücü: 
888 W MAX / 450 W RMS (%1THD)

• Frekans aralığı (ana ünite): 150 Hz-20 kHz
• Frekans aralığı (Subwoofer): 35 Hz-150 Hz
• Sinyal-gürültü oranı:  

> 65 db (CCIR) / (A-ağırlıklı)

Ses

• S/PDIF Dijital ses girişi:
• Optik: TOSLINK 

Bluetooth

• 
• Bluetooth Sürümü: 4.2
• Frekans bandı/Çıkış gücü:  

2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm

Wi-Fi

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

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

• İletilen radyo frekans gücü:  
WiFi 2,4 G: 17,6 dBm; WiFi 5 G: 16,38 dBm; 
WiFi 5,8 G: 8,07 dBm

Ana ünite

• Güç kaynağı modeli: (Philips markalı AC güç 
adaptörü): NSA120EC-19063200

• Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, 2,0 A
• Çıkış: 19 V  6,32 A
• Güç tüketimi: 25 W
• Bekleme güç tüketimi < 0,5 W
• Ses kanalı: 7.1.2
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Bluetooth

Bir cihaz Soundbar'a bağlanmıyor.
Cihaz, Soundbar için gereken uyumlu pro�lleri 
desteklemiyor.
Cihazın Bluetooth fonksiyonunu 
etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonu 
etkinleştirmek için cihazın kullanım kılavuzuna 
bakın.
Cihaz doğru bağlanmamıştır. Cihazı doğru 
şekilde bağlayın.
Soundbar zaten başka bir Bluetooth cihazı 
ile bağlanmış. Bağlı cihazın bağlantısını kesin, 
ardından tekrar deneyin. 

Bağlı Bluetooth cihazından ses çalma kalitesi 
düşük.

Bluetooth sinyal alımı kötüdür. Cihazı 
soundbar’a yaklaştırın veya cihaz ve soundbar 
arasındaki herhangi bir engeli kaldırın.

Wi-Fi

Wi-Fi Bağlantısı kurulamıyor.
Yönlendiricide WLAN ağının kullanılabilirliğini 
kontrol edin.
Wi-Fi yönlendiricisini bu ürünün yakınına 
yerleştirin.
Şifrenin doğru olduğundan emin olun.
WLAN işlevini kontrol edin veya modemi ve 
Wi-Fi yönlendiricisini yeniden başlatın.

Dolby Atmos

Olağanüstü Dolby Atmos efektleri elde 
edilemiyor.

HDMI olmayan bağlantılar için (Bluetooth, 
OPTICAL veya AUDIO IN kullanımı gibi), 
sınırlı yükseklik surround efektleri oluşturulur. 
En iyi Dolby Atmos efektlerinin nasıl elde 
edileceğiyle ilgili olarak "Dolby Atmos" 
bölümüne bakın.

Play-Fi

Play-Fi destekli cihazlar uygulamada 
bulunamıyor.

Cihazın Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun.

Play-Fi müzik çalınamıyor.
Servis sağlayıcının servisini sonlandırması 
durumunda, cihaz aracılığıyla kullanılabilen 
belirli şebeke servisi veya içeriklere 
erişilemeyebilir.

9 Sorun 
Giderme

Uyarı

 Elektrik çarpma riski. Asla ürünün 
muhafazasını çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için, ürünü asla kendiniz 
tamir etmeye çalışmayın.
Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, 
servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları 
kontrol ediniz. Eğer sorununuz hala devam 
ediyorsa, www.philips.com/support adresinden 
destek alın.

Ana ünite
Ana ünite'daki düğmeler çalışmıyor.

Güç kaynağından birkaç dakika ayırın ve 
ardından tekrar bağlayın.

Ses
Soundbar hoparlörden ses gelmiyor.

 Soundbar'ınızdan ses kablosunu TV'nize veya 
diğer cihazlarınıza bağlayın. Ancak, aşağıdaki 
durumlarda ayrı bir ses bağlantısına ihtiyacınız 
yoktur:
-  soundbar ve TV, HDMI ARC bağlantısıyla 

bağlıysa veya 
-  soundbar'ınızdaki HDMI IN bağlantı 

noktasına bir cihaz bağlıysa.
Uzaktan kumanda üzerinde, doğru ses girişini 
seçin.
Soundbar'ın sessize alınmadığından emin 
olun.
Bu ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayın (bkz. 
"Fabrika ayarlarını uygula").

Kablosuz subwoofer’dan ses gelmiyor.
Subwoofer'ı ana üniteye manuel olarak 
bağlayın  (bkz. "Subwoofer ile eşleştirme").

Bozuk ses veya yankı.
Eğer TV sesini bu ürün aracılığı ile çalıyorsanız, 
TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.
Sesi video ile senkronize etmek için  
düğmesine basın.
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Bu AirPlay 2 özellikli hoparlörü kontrol etmek 
için iOS 11.4 veya üzeri olması gerekir. 
Apple rozeti ile Works kullanımı, bir aksesuarın 
özellikle rozette belirtilen teknoloji ile çalışmak 
üzere tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple 
performans standartlarını karşıladığı konusunda 
onaylanmış olduğu anlamına gelir. 
Apple® ve AirPlay®,  Apple Inc.’in ticari 
markalarıdır, ABD’de ve diğer ülkelerde 
tescillenmiştir. 

Benimsenen Ticari Markalar HDMI, HDMI 
Yüksek Tanım Arabirimi ve HDMI Logosu, HDMI 
Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD ve 
diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari 
markalarıdır.

Wi-Fi CERTIFIED™ Logosu, Wi-Fi Alliance®'ın 
tescilli ticari markasıdır.

 
Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, 
Bluetooth SIG, Inc. Şirketine ait tescilli ticari 
markalardır ve bu markaların MMD Hong Kong 
Holding Limited Şirketi tarafından herhangi bir 
şekilde kullanılması lisansa bağlıdır. Diğer ticari 
markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.

Chromecast, Google Inc.’in ticari markasıdır. 
Google Play, ve Google Play logosu Google 
Inc.’in ticari markalarıdır.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve çift 
D sembolü, Dolby Laboratories Licensing 
Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby 
Laboratories’den lisans altında üretilmiştir. Gizli 
yayınlanmamış eserler.  
Telif hakkı © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tüm 
hakları saklıdır.

IMAX Corporation Lisansı altında üretilmiştir. 
IMAX®, IMAX Corporation’ın Amerika Birleşik 
devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari 
markasıdır. DTS Licensing Limited lisansı altında 
üretilmiştir. DTS, Sembol, DTS ve Sembol, 
Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer 
ülkelerde DTS, Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır.  
© DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. 

DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. 
DTS, Sembol, ve birlikte DTS ve Sembol, DTS:X 
ve DTS:X logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve/
veya diğer ülkelerde DTS, Inc.'nin tescilli ticari 
markalarıdır.  
© DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. 

DTS patentleri için http://patents.dts.com 
adresine bakın. DTS, Inc.’in lisansı altında 
(merkez şirketleri A.B.D / Japonya / Tayvan'da 
bulunan şirketler için) veya DTS Licensing 
Limited’in lisansı altında (diğer tüm şirketler için) 
üretilmiştir. DTS, Play-Fi ve DTS Play-Fi logosu, 
Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde 
DTS, Inc.'nin tescilli ticari markaları veya ticari 
markalarıdır.  
© 2020 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
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