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9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Hoiatus

H Elektriðoki oht. Ärge kunagi eemaldage
selle seadme kesta.

Baasüksus

Heli

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu
kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle mängija kasutamisel,
kontrollige alljärgnevaid punkte enne, kui palute
teenindust. Kui teile probleemid ei saa lahendust,
registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome.

Teie SoundBar ei toeta Dolby ega DTS
kodeeritud audiot. Muutke audio väljund
televiisoril või seadmel standartseks või PCM
(vaadake Audio ühendamine televiisorist ja
teistest seadmetest“ leheküljel 5).

Ühendage õige audio kaabel SoundBarist
televiisorisse või teisse seadmesse.

Kontrollige, et muudate televiisori või teise
seadme audio väljundi standardseks või PCM
(vaadake Audio ühendamine televiisorist ja
teistest seadmetest“ leheküljel 5).

Vajutage oma SoundBar kaugjuhtimispuldil
allika nuppu, et valida õige audio sisend.

Kontrollige, ega SoundBar ole summutatud.
Vajutage , et taastada heli (vaadake
Helitugevuse muutmine“ leheküljel 10).

Kui esitate audiot televiisorist läbi SoundBari,
peab televiisori enda heli olema summutatud.

Ooteoleku indikaator esipaneelil vilgub
pidevalt

SoundBar kõlaritest ei tule heli

Moonutatud heli või kaja

H
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H

H

“

“

“
VOL+/-

3

SISUKORD

1 Abi ja tugi ...................................4

2 Märkused....................................4

3 Oluline.......................................5

4 Teie SoundBar .............................6

5 SoundBar ühendamine ....................8

6 SoundBar kasutamine ...................10

7 Seinale monteerimine ...................12

8 Tehnilised andmed .......................13

9 Probleemide lahendamine..............14

KKK .................................................................4

Philipsiga kontakteerumine .............................4

Sobilikkus........................................................4

Ohutus.............................................................5

Toote hooldamine............................................6

Keskkonnast hoolimine ...................................6

Baasüksus .......................................................6

Kaugjuhtimispult .............................................7

Subwoofer.......................................................8

Ühendused ......................................................9

Audio ühendamine televiisorist ja teistest
seadmetest ......................................................9

Audio taasesitamine televiisorist või teistest
seadmetest ....................................................10

Helitugevuse muutmine.................................10

Heli valimine..................................................11

MP3 mängija .................................................11

Tehaseseadistuste taastamine .......................11



KKK

Philipsiga kontakteerumine

Hoiatus

H Ärge püüdke SoundBari ise parandada. See
võib põhjustada tõsiseid vigastusi,
parandamatuid kahjustusi SoundBarile või
muudab garantii kehtetuks.

Kui teil on probleem, vaadake SoundBari korduma
kippuvaid küsimusi (FAQ)
www.philips.com/support.

Kui vajate endiselt abi, kontakteeruge Philipsi
Klienditeenindusega omas riigis.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt toote
mudeli ja seeria numbrit. Mudeli ja seeria number
on toote taga- või allosas. Märkige enne Philipsile
helistamist need numbrid üles:

Mudeli nr: ___ ____________

Seeria nr: ____ ___________

___________

____________
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1. ABI JA TUGI 2. MÄRKUSED

Selles peatükis on seadustega seonduvad
märkused.

See toode on vastavuses Direktiivi 2006/95/EC
(madal pinge), 2004/108/EC (EMC) peamiste
nõuete ja teiste oluliste ettekirjutustega.

Sobilikkus

8. TEHNILISED ANDMED
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Subwoofer

Kaugjuhtimispuldi patareid

H

H

H

H

H

H

H

Takistus: 8 oomi

Kõlarite draiverid: 130mm (5.25”) woofer

Sageduse vastuvõtt: 20Hz-150Hz

Mõõtmed: 165 x 240 x 295 mm

Kaal: 2.6 kg

Kaabli pikkus: 3.3 m

1 x CR2025

Märkus

H Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta
sellest eelnevalt ette teatamata.

Võimendi

Audio

Baasüksus

H
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Kogu väljundvõimsus

Euroopa/Aasia Vaikne
ookean/Hiina/Venemaa/India: 60W RMS
(30% THD)

Ladina-Ameerika: 48W RMS (10% THD)

Sageduse vastuvõtt: 20Hz-20kHz/±3dB

Signaali-müra suhe: > 65dB (CCIR) / (A-
kaalutud)

Sisendi tundlikkus:

AUX: 600 mV

MUSIC iLINK: 250 mV

S/PDIF Digitaalne audio sisend:

Koksiaal: IEC 60958-3

Optiline: TOSLINK

Vooluvarustus: 110-240V , 50-60 Hz

Voolutarbivus: 20W

Ooteolekus voolutarbivus: 0,5 W

Kõlarite takistus: 4 oomi woofer, 4 oomi
tweeter

Kõlarite draiverid: 25 x 120 mm (1 x 5 )
woofer, 38 mm (1.5”) tweeter

Sageduse vastuvõtt: 150 Hz-20kHz

Mõõtmed: 708 x 47 x 65 mm

Mass: 1.03 kg

≤

”



7. SEINALE MONTEERIMINE
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Enne SoundBar seinale monteerimist, lugege kõiki
ohutusalaseid ettevaatusabinõusid (vaadake
Ohutus“ leheküljel 5).

Kui teil on küsimusi, kontakteerude Philipsi
Klienditeenindusega omas riigis.

Sõltuvalt SoundBar seinale monteerimise tüübist
kontrollige, et kasutate piisavalt pikki ja piisava
diameetriga kruvisid.

Lisainformatsiooni saamiseks, kuidas SoundBari
seinale kinnitada, vaadake kiire alguse juhendit.

“

Kruvi pikkus/diameeter

5

3. OLULINE

Lugege ja mõistke kõiki juhiseid enne SoundBar
kasutamist. Kui kahjustus tuleneb juhiste järgimata
jätmisest, on garantii kehtetu.

Kaitske toodet ja lisaseadmeid alati vihma ja
vee eest. Ärge asetage kunagi vedeliku
anumaid, nagu vaase, toote lähedusse. Kui
vedelik läheb tootele või tootesse, ühendage
see kohe vooluvõrgust välja. Võtke ühendust
Philipsi Klienditeenindusega, et lasta toodet
kontrollida enne selle kasutamist.

Ärge asetage kunagi toodet ega lisaseadmeid
avatud leegi või teiste kuumusallikate, kaasa
arvatud päikesevalgus, lähedusse.

Ärge kunagi pange esemeid
ventilatsiooniavadesse ega teistesse toote
avavustesse.

Kui kasutate voolujuhet seadme
väljalülitamiseks, jääb väljalülitamise seade
töövalmis olekusse.

Ühendage toode vooluvõrgust välja enne
äikesetormi.

Kui ühendate voolujuhet vooluvõrgust välja,
tõmmake alati pistikust, mitte kunagi kaablist.

Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige,
et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega,
mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi
ühendage toodet vooluvõrku, kui pinge on
erinev.

Seinale kinnitavate toodete puhul kasutage vaid
kaasas olevaid seinaklambreid. Kinnitage
seinakinnitus seinale, mis suudab kanda toote
ja seinakinniti raskust. Koninklijke Philips
Electronics N.V. ei võta vastutust ebakorraliku
seinale kinnitamise tagajärjel tekkinud
õnnetuste, vigastuste ega kahjustuste eest.

Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte
voolujuhtmele või teistele elektriseadmetele.

Kui toodet on transporditud alla 5kraadiga,
pakkige toode lahti ja oodake kuni temperatuur
on ühtlustunud toatemperatuuriga, enne
seadme vooluvõrku ühendamist.

Mõned selle toote osad võivad olla tehtud
klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi ja
kahjustusi.

Ärge kunagi paigaldage toodet kitsasse kohta.
Jätke alati vähemalt 4 tolli ruumi ümber toote
ventilatsiooniks. Kontrollige, et kardinad ega
teised objektid ei kataks tootel ventilatsiooni
avasid.

Ärge kasutage koos erinevaid patareisid (vanu
ja uusi ega süsinik ja alkaline jne).

Eemaldage patareid, kui need on tühjad või kui
te ei planeeri kaugjuhtimispulti kasutada pika
ajaperioodi vältel.

Patareid sisaldavad keemilisi aineid, need
tuleks õigesti ära visata.

See toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada
mündi-laadset patareid, mida saab neelata.
Hoidke patareid kogu aeg lastest eemal!
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Ohutus

Elektri oki või tule oht!

Lühise või tule oht!

Vigastuste või kahjustuste oht
SoundBarile!

Ülekuumenemise oht!

Saastamise oht!

Patareide neelamise oht!

ð



Toote hooldamine

Keskkonnast hoolimine

Kasutage vaid mikrokiududega riiet toote
puhastamiseks.

Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja
komponentidest, mida saab ümber töödelda ja
taaskasutada.

Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol
on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses
Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC. Palun
informeerige end kohalikest eraldi elektriliste ja
elektrooniliste seadmete kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge
visake oma vana toodet ära tavalise olmeprügiga.

Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada
potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses
Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC. Neid patareisid ei
tohi ära visata tavalise olmeprügiga. Palun
informeerige ennast kohalikest seadustest patareide
kogumispunktide kohta. Korrektne patareide ära
viskamine aitab ennetada potentsiaalseid
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.
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... OLULINE 4. TEIE SOUNDBAR

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast
Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub,
registreerige oma SoundBar aadressil
www.philips.com/welcome.

Kui teie SoundBar on ooteolekus, on
ooteoleku indikaator punane.

hakkab põlema, kui lülitate
koksiaalsisendallikale.

hakkab põlema, kui lülitate
optilisele sisendallikale.

hakkab põlema, kui lülitate
analoogsele sisendallikale.

hakkab põlema, kui lülitate
muusika iLink sisendallikale.

H

H

H

H

H

COAXIAL:

OPTICAL:

AUX:

MUSIC iLINK:

Baasüksus

1. (ooteoleku indikaator)

2. Allika indikaatorid

B

Heli valimine MP3 mängija

Tehaseseadistuste taastamine

Kõrgete helide või bassi muutmine

Virtuaalse ümbritseva helire iimi
muutmine

Muusika esitamine

þ

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli videole või
muusikale.

Muutke kõrgeid helide või madala sagedusega
heliside (bassi) seadistusi SoundBaril, et see sobiks
video või muusikaga.

Vajutage või , et suurendada või
vähendada kõrgeid helisid või bassi.

esipaneelil vilgub kaks korda,
kui kõrged helid või bass on määratud
minimaalseks või maksimaalseks.

Cirrus virtuaalne tehnoloogia (CVT) loob väga
liikuva 5.1-kanalilise kuulamiskogemuse vaid kahest
kõlarist.

Vajutage korduvalt, et lülitada CVT
reþiimi sisse või välja.

vilgub kaks
korda.

esipaneelil
vilgub kaks korda.

Ühendage oma MP3 mängija, et esitada audio faile
või muusikat.

MP3 mängijat.

3.5 mm stereo audio kaablit.

Ühendage MP3 mängija SoundBariga nagu
kirjeldatud kiire alguse juhendis.

Vajutage .
indikaator esipaneelil süttib

põlema.

Vajutage MP3 mängija nuppe, et valida ja
esitada audio faile või muusikat.

Saate taastada SoundBar vaikimisi seadistused, mis
programmeeriti tehases.

Kolme sekundi jooksul vajutage , ja
.

Kui tehase seadistuste taastamise protsess
on lõppenud, vilgub ooteoleku indikaator
viis korda. Teie SoundBar lülitub
automaatselt välja ja jälle sisse.

TREBLE+/- BASS+/-

Allika indikaator

SURROUND

Sees: AUX indikaator esipaneelil

Väljas: MUSIC iLINK indikaator

1.

2. MUSIC iLINK
MUSIC iLINK

3.

TREBLE+  VOL-
BASS+

H

H

H

H

H

Mida vajate

9

9
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... SOUNDBAR KASUTAMINE



Valik 2: Audio ühendamine läbi digitaalse
koksiaalkaabli

Hea audio kvaliteet

Valik 3 Audio ühendamine läbi analoog
audio kaabli

Kasutage koksiaal kaablit, ühendage
ühendus SoundBaril
ühendusega seadmel.

Digitaalse optilise ühenduse nimi võib olla
.

Kasutage analoog kaablit, ühendage ühendus
SoundBaril audio ühendusega seadmel.

OPTICAL
COAXIAL/DIGITAL OUT

DIGITAL
AUDIO OUT

AUX

Tavaline audio kvaliteet

See peatükk aitab teil esitada SoundBariga
ühendatud seadmetest audiot.

Looge vajalikud ühendused, mida on kirjeldatud
kiire alguse juhendis ja selles kasutusjuhendis.

Lülitage SoundBar õigele teise seadme
ühenduse allikale.

Vajutage , et valida ühendatud seadme
audio väljund.

esipaneelil vilguvad kaks
korda, kui helitugevuse määratakse
minimaalseks või maksimaalseks.

Valitud allika indikaator esipaneelil vilgub
pidevalt.

Heli taastamiseks vajutage uuesti või
vajutage .

Enne alustamist

Helitugevuse suurendamiseks või
vähendamiseks vajutage VOL+/-.

Heli summutamiseks vajutage MUTE.

H

H

H

H

allika nuppu

Allika indikaatorid

MUTE
VOL+/-

9

Audio taasesitamine televiisorist
või teistest seadmetest

Helitugevuse muutmine

10

... SOUNDBAR ÜHENDAMINE 6. SOUNDBAR KASUTAMINE
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... TEIE SOUNDBAR

Kaugjuhtimispult

Patareide vahetamine

1. (ooteolek-sees)

2. Allika nupp

3. SURROUND

4. TREBLE +/-

5. VOL +/-

6. BASS +/-

7. MUTE

B

Hoiatus

Ettevaatust

H

H

H

Plahvatusoht, kui patarei vahetakse valesti
välja. Vahetage välja ainult sama või
samaväärse tüübiga.

See toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada
mündi-laadset patareid, mida saab neelata.
Hoidke patareid kogu aeg lastest eemal!

Patarei sisaldab perkloraatmaterjale,
kasutage hoolikalt. Lisainformatsiooni
saamiseks külastage
www.dtsc.ca.gov/hazartouswaste/perchlor

ate.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Lülitab SoundBari sisse või ooteolekusse.

Kui SoundBar on ooteolekus, on ooteoleku
indikaator punane.

lülitab audio allika AUX ühendusele.

lülitab audio allika optilisele
ühendusele.

lülitab audio allika koksiaalsele
ühendusele.

lülitab audio allika MUSIC
iLINK ühendusele.

Lülitab Cirrus Virtuaalse Tehnoloogia (CVT)
re iimi sisse või välja.

Suurendab või vähendab kõrgeid helisid.

Suurendab või vähendab helitugevust.

Suurendab või vähendab bassi tugevust.

Summutab või taastab helid.

AUX:

OPTICAL:

COAXIAL:

MUSIC iLink:

þ
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... TEIE SOUNDBAR 5. SOUNDBAR ÜHENDAMINE

1.

2.

3.

Avage patareide laegas.

Sisestage üks CR2025 patarei õigete
polaarsustega (+/-) nagu näidatud.

Sulgege patareide laegas.

See peatükk aitab teil luua ühendusi SoundBari
ninga televiisori ja teiste seadmete vahel.

Lisainformatsiooni saamiseks SoundBar
põhiühenduste ja lisatarvikute kohta vaadake kiire
alguse juhendit. Täielik interaktiivne juhend asub
www.connectivityguide.philips.com

Järgige alljärgnevaid samme, et paigutada ja
ühendada oma subwoofer.

Asetage subwoofer vähemalt ühe meetri (kolme
jala) kaugusele vasakule või paremale SoundBarist
ning kümme sentimeetrit seinast eemale.

Parimaks tulemuseks paigaldaga subwoofer nagu
all näidatud.

Märkus

H

H

Vaadake tüüpplaati toote taga või all, et
näha toote ja voolu andmeid.

Enne ühenduste tegemist või muutmist
kontrollige, et kõik seadmed oleksid
vooluvõrgust välja ühendatud.

Subwoofer

Paigutamine

Subwoofri
paigutamine

Ühendamine

Parem külg

Taga vasakul

Taga paremal

Valik 1: Audio ühendamine läbi digitaalse
optilise kaabli

Ühendused

Audio ühendamine televiisorist
ja teistest seadmetest

MUSIC iLINK

1. SUBWOOFER

2. AUDIO IN-AUX

3. DIGITAL IN-COAXIAL

4. DIGITAL IN-OPTICAL

AC MAINS~

Märkus

H

H

Audio ühendused selles kasutusjuhendis
on ainult soovituslikud. Võite kasutada ka
teisi ühendusi.

Kui esitate televiisori heli läbi SoundBari,
kontrollige, et televiisori heli on
summutatud.

Ühendage oma sbwoofer SoundBariga nagu
näidatud kiire alguse juhendis.

Teiste seadmete ühendamine SoundBariga.

Audio sisend MP3 mängijast.

Kaasas oleva subwooferi ühenduseks.

Analoog audio väljundiga ühendamiseks
televiisoril või analoogseadmel.

Koksiaal audio väljundiga ühendamiseks
televiisoril või digitaalsel seadmel.

Optilise audio väljundiga ühendamiseks
televiisoril või digitaalsel seadmel.

Vooluvõrguga ühendamiseks.

Esitage audiot televiisorist või teistest seadmetest
läbi oma SoundBari. Kasutage parimat ühendust,
mis teisel seadmel olemas on.

Valige PCM või Standard“ televiisori audio
menüüst. Lisainformatsiooni saamiseks
vaadake televiisori kasutusjuhendit.

Valige PCM seadme audio väljundist.
Lisainformatsiooni saamiseks vaadake seadme
kasutusjuhendit.

Kasutage optilist kaablit, ühendage
ühendus SoundBaril ühendusega
seadmel.

Digitaalse optilise ühenduse nimi võib olla ,
või

Enne alustamist

Televiisor

Teised seadmed (DVD mängija, Blu-ray
mängija jne)

Parim audio kvaliteet

H

H

“

OPTICAL
OPTICAL OUT

SPDIF
SPDIF OUT OPTICAL.
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