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1. Oluline

Lugege enne seadme kasutamist kõik juhised läbi ja
veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on
põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega.
Ärge kunagi asetage seadme lähedusse
vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale
või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe
seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi
kasutajatoega ja laske seadet enne selle
kasutamist kontrollida.

Ärge kunagi asetage seadet ega selle
lisaseadmeid lahtise tule või muude
soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese
päikesevalguse kätte.

Ärge kunagi asetage esemeid seadme
ventilatsiooniavadesse või muudesse
avaustesse.

Kui seadme vooluvõrku ühendamisel
kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate
seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust,
jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.

Ühendage seade enne äikesetormi
seinakontaktist lahti.

Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati
pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

Enne seadme seinakontaktiga ühendamist
veenduge, et toite pinge vastab seadme
tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi
ühendage seadet seinakontaktiga, kui pinge on
sellest erinev.

Ärge kunagi asetage seadet ega muid esemeid
toitejuhtme peale.

Kui seadet transporditakse madalamal
temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja
enne seinakontakti ühendamist oodake, kuni
seadme temperatuur ühtlustub
toatemperatuuriga.

Osad toote osad võivad olla klaasist. Käsitlege
klaasi ettevaatlikult, et vältida selle purunemist
ning enda vigastamist.

Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi.
Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks
vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi.
Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata
kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või
süsinik ja alkaline, jne).

Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud.
Asendage vaid sama tüüpi patareidega.

Eemaldage patareid, kui need on tühjaks
saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata
pikka aega.

Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid,
mistõttu peab neid käitlema
keskkonnasõbralikult.

Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada
mündilaadseid patareisid ning neid saab alla
neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatusest
väljas! Kui patarei alla neelata, võib see
põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma.
2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad
sisemised põletused.

Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe
arstiabi.

Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued
patareid alati laste käeulatusest väljas.
Veenduge, et pärast patareide vahetamist on
patareide laegas korralikult suletud.

Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda,
siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode
laste käeulatusest väljas ning võtke tootjaga
ühendust.

Elektrilöögi või tulekahju oht!

Lühise või tulekahju oht!

Vigastuse või seadme kahjustumise oht!

Ülekuumenemise oht!

Keskkonna saastamise oht!

Patareide neelamise oht!
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Ohutus



See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel
puudub kaitsev maandus.

Toote puhastamiseks (näiteks tolmu
eemaldamiseks või kõlari katte puhastamiseks)
kasutage ainult mikrofiibrist riiet. Ärge kasutage
kõlari katte ega puidust paneelide
puhastamiseks puhastusvahendeid.

Puhastage nahast käepidemed kergelt niiske
pehme riidega, mis on kastetud naha
puhastamise lahusesse. Seejärel pühkige nahka
kuiva pehme riidega.

Puidust paneelid ning nahast käepidemed
võivad olla erinevat värvi ning erineva mustriga,
kuna need on tehtud naturaalsetest
materjalidest.

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik
taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et
seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun
tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade
elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise
kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja
ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi
hulgas.

Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.

Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad
Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi
hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega
vanade patareide kogumise kohta. Korrektne
patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale
ja inimtervisele.

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiointerferentsi nõuetega.

Käesolevaga kinnitab Philips Consumer Lifestyle, et
see toode on vastavuses direktiivi 1999/5/EC
põhiliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega.

EC Vastavuse Deklaratsiooni (EC Declaration of
Conformity) koopia on kättesaadav aadressil
www.philips.com/support.
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Keskkonna kaitsmine

Vastavus
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... Oluline

Abi ja tugi
Philips pakub täielikku tuge internetis. Külastage
meie veebilehekülge aadressil
www.philips.com/support, et:

laadida alla täielik kasutusjuhend ning kiire
alustamise juhend

vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud
mudelite jaoks)

leida vastuseid korduma kippuvatele
küsimustele

saata meile küsimus

suhelda meie esindajatega

Järgige veebileheküljel olevaid instruktsioone, et
valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote
mudeli number.

Te saate kontakteeruda ka oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusega. Enne kui
klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage
üles mudeli number ja seerianumber, mille leiate
oma toote alt või tagant.

�

�

�

�

�



6

2. Teie toode

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast
Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest
võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma
toode internetis aadressil
www.philips.com/welcome.

Selle seadme peaseade koosneb vasakpoolsest ja
parempoolsest kõlarist.

Süttib, kui peaseade on lülitatud
puhkere iimi.

Süttib, kui peaseade on sisse lülitatud.

Vilgub ühe korra iga kord, kui vajutate
mõnda kaugjuhtimispuldi nuppu.

Vilgub kaks korda, kui sisendiks on Dolby
Digital heli.

Vilgub kolm korda, kui sisendiks on DTS
heli.

Vilgub pidevalt, kui valitud HDMI ARC
allikast ei tuvastata heli või kui
tuvastatakse heliformaat, mida ei toetata.

Süttib, kui lülitute Bluetooth reþiimi ning
kui Bluetooth ühendus õnnestub.

Vilgub, kui lülitute Bluetooth reþiimi ning
Bluetooth ühendust ei ole.

Puudutage NFC-toega seadet tagi vastu,
kui soovite luua Bluetooth ühendust.

Peaseadme sisse või puhkere iimi
lülitamine.

Bluetooth re iimi lülitumine.

Allika valimine.

Helitugevuse suurendamine või
vähendamine.

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuldist.
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Peaseade

Kaugjuhtimispult

1. Punased/valged/sinised LED tuled

Punane LED

Valge LED

Sinine LED

2. NFC tag

3. (Puhkere iim-Sees)

4.

5.

6. +/- (Helitugevus)

� þ



1. (Puhkere iim-Sees)

2. HDMI valik

3. Allika valimise klahvid

4. SURR. SOUND ON/OFF

5. Helitugevuse juhtimine

6. RESET

7. BASS +/-

8. TREBLE +/-

9. AUDIO SYNC +/-

10. AUTO VOL ON/OFF

� þ

1. Punased/valged/oranþid LED tuled

Punane LED

Valge LED

Oranþ LED

Juhtmeta kõlarid
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Seadme sisse ja puhkereþiimi lülitamine.

Vajutage ja hoidke vähemalt kolm sekundit
all, et lülitada välja see seade ning kõik
muud HDMI CEC ühilduvad seadmed,
millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.

Lülitumine HDMI ARC ühendusele.

Lülitumine HDMI 1 ühendusele.

Lülitumine HDMI 2 ühendusele.

: Lülitumine Bluetooth reþiimi.
Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et käesolev
Bluetooth ühendus katkestada.

Heliallika lülitamine optilisele
ühendusele.

Heliallika lülitamine koaksiaalsele
ühendusele.

Heliallika lülitamine AUDIO IN
ühendusele (3.5mm pesa).

Ruumilise heli sisse või välja lülitamine,
kui juhtmeta ruumilised kõlarid on
peaseadmega ühendatud.

Vajutage ja hoidke re iimis
(ühendus või kaudu)

nuppu, et lülitada
heliväljundit selle seadme kõlarite ja
televiisori kõlarite vahel.

: Helitugevuse suurendamine või
vähendamine.

: Helitugevuse vaigistamine või taastamine.

Bassi ja tämbri seadistamine vaikimisi
seadetele.

Bassi suurendamine või vähendamine.

Tämbri suurendamine või vähendamine.

Heliviivituse suurendamine või
vähendamine.

Automaatse helitugevuse sisse või välja
lülitamine.

Sellel tootel on kaks juhtmeta ruumilist kõlarit.

HDMI ARC:

HDMI 1:

HDMI 2:

Bluetooth

OPTICAL:

COAX:

AUDIO IN:

HDMI-IN
HDMI IN 1 HDMI IN 2

SURR. SOUND ON

+/-

þ

*Joonis kehtib mõlema juhtmeta ruumilise kõlari
kohta.

Süttib, kui patareides on vähem kui 30%
voolu järel (ei ole peaseadme küljes).

Vilgub, kui patareides on vähem kui 10%
voolu järel (ei ole peaseadme küljes).

Kui kõlar ei ole peaseadmega ühendatud,
siis vilguvad punane ja oranþ LED
vaheldumisi.

Süttib, kui patareid on täis laetud või neis
on rohkem kui 30% voolu järel (ei ole
peaseadme küljes).

Süttib, kui külar on peaseadmega
ühendatud juhtmeta ühenduse kaudu (ei
ole peaseadme küljes).

Süttib, kui laete ruumilist kõlarit.

Kui kõlar ei ole peaseadmega ühendatud,
siis vilguvad punane ja oranþ LED
vaheldumisi.
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... Teie toode

2. �

Juhtmeta subwoofer

Ühendused

1. AC MAINS~

2. CONNECT (ühenda)

3. Subwooferi indikaator

1. HDMI IN 1 / HDMI IN 2

2. TO TV-HDMI OUT (ARC)

3. AUDIO-IN

4. OPTICAL

5. COAXIAL

6. TO R SPEAKER

Vasakpoolse kõlari peal

� Ruumilise kõlari sisse lülitamine.

þ

Seadmega on kaasas juhtmeta subwoofer.

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

Vajutage, et siseneda ühendusre iimi, et
subwoofer manuaalselt peaseadmega
ühendada.

Valge LED süttib, kui subwoofer on sisse
lülitatud.

Valge LED süttib, kui subwoofer on
juhtmeta ühenduse abil peaseadmega
ühendatud.

Valge LED vilgub, kui subwoofer ei ole
juhtmeta ühenduse abil peaseadmega
ühendatud.

Valge LED lülitub välja, kui peaseadme
puhkereþiimi lülitumisest on möödunud
neli minutit.

See peatükk annab ülevaate teie seadme
ühenduspesadest.

Pesad digitaalseadmete HDMI väljundiga
ühendamiseks.

Pesa televiisori HDMI (ARC) sisendpesaga
ühendamiseks.

Pesa MP3 muusikamängija ühendamiseks
(3.5mm).

Pesa televiisori või digitaalseadmete
optilise heliväljundiga ühendamiseks.

Pesa televiisori või digitaalseadmete
koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks.

Pesa parempoolse kõlariga ühendamiseks.
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... Teie toode

Parempoolse kõlari peal

1. TO L SPEAKER

2. AC MAINS~

�

�

Pesa vasakpoolse kõlariga ühendamiseks.

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.
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3. Ühendamine ja seadistamine

See peatükk aitab teil selle toote televiisori ning
teiste seadmetega ühendada ning seejärel
seadistada. Lisainformatsiooni saamiseks peamiste
ühenduste ning lisaseadmete kohta vaadake Kiire
Alustamise Juhendit (Quick Start Guide).

Kasutage komplektisolevat DIN kaablit, et ühendada
vasakpoolne kõlar parempoolse kõlariga ning
tekitada nii peaseade. Vaadake lisainformatsiooni
saamiseks Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start
Guide).

Kui juhtmeta ruumiline kõlar ei ole peaseadme
küljes, siis kuvatakse patareide laetuse tasemet
juhtmeta kõlaritel olevatel indikaatoritel.

Valge LED: patareid on täis või neis on rohkem
kui 30% voolu järel.

Punane LED: patareides on vähem kui 30%
voolu järel.

Vilkuv punane LED: patareid on peaaegu tühjad,
vähem kui 10% voolu järel.

Kõlarite laadimiseks kinnitage vasak- ja
parempoolne juhtmeta kõlar peaseadme peale
(vasakpoolse ja parempoolse kõlari peale).

Lülitage peaseade sisse.
Laadimise ajal süttib oranþ LED juhtmeta
kõlari peal.
Kui patareid on täis, siis oran LED
juhtmeta kõlari peal kustub.

Kui lülitate peaseadme, kõlarid nign subwooferi
sisse, siis juhtmeta ühenduse korral ühenduvad
juhtmeta kõlarid ning subwoofer automaatselt
peaseadmega (vasakpoolse ja parempoolse
kõlariga).

Kui te ei kuule heli subwooferist ning juhtmeta
kõlaritest, siis tehke järgnevat.

Lülitage peaseade ning juhtmeta ruumilised
kõlarid sisse.

Kui ühendus peaseadmega on katkenud,
siis vilguvad punane ja oranþ LED juhtmeta
kõlaril vaheldumisi.

�

�

�

1.

2.

1.
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Märkus

Märkus

�

�

�

Vajalikud andmed voolupinge kohta on
toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all
või tagaosas.

Enne ühenduste tegemist ja muutmist
veenduge, et kõik seadmed oleksid
vooluvõrgust eemaldatud.

Kõlarite täielikult täis laadimine võib võtta
kuni 3 tundi.

Peaseadme ühendamine

Kõlarite laadimine

Kõlarite/subwooferi ühendamine

Kõlarite ühendamine
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... Ühendamine ja seadistamine

2.

3.

1.

2. CONNECT

3. OPTICAL

AUDIO SYNC+

4.

1.

2.

3. L/R

4. SUBWOOFER

Kinnitage vasakpoolne ja parempoolne
juhtmeta kõlar peaseadme külge (vasakpoolse
ja parempoolse kõlari külge).

Kui ühendus õnnestub, siis süttib juhtmeta
kõlaril oran LED viieks sekundiks.
Kui ühendus ei õnnestu, siis vilguvad
juhtmeta kõlaril punane ja oran LED
vaheldumisi.

Kui ühendus ei õnnestu, siis proovige juhtmeta
kõlarid taaskord peaseadme külge kinnitada.

Lülitage peaseade ning subwoofer sisse.
Kui ühendus peaseadmega on katkenud,
siis vilgub valge LED subwooferil aeglaselt.

Vajutage subwooferil nupule
(ühenda), et siseneda ühendusre iimi.

Valge LED subwooferil vilgub kiirelt.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule
ning seejärel vajutage ja hoidke viis sekundit
nuppu .

Kui ühendus õnnestub, süttib subwooderil
valge LED.
Kui ühendus ei õnnestu vilgub subwooferil
aeglaselt valge LED.

Kui ühendus ei õnnestu, siis korrake eelnevaid
samme.

Parima heli saamiseks pöörake kõik kõlarid oma
istumiskoha poole ning asetage need oma kõrva
kõrgusele (kui istute).

Järgige kõlarite paigutamisel neid üldisi
instruktsioone.

Istumiskoht:
See on teie kuulamispiirkonna keskus.

Asetage peaseade (vasakpoolne ja
parempoolne kõlar) oma istumiskoha ette.

ruumilised kõlarid
(vasakpoolne/parempoolne):
Asetage tagumised ruumilised kõlarid oma
istumiskoha vasakule ja paremale poolele, kas
istumiskohaga samale joonele või sellest
kergelt tagapoole.

(subwoofer):
Asetage subwoofer televiisori vasakule või
paremale poolele, vähemalt ühe meetri
kaugusele televiisorist. Jätke seinast umbes 10
cm vaba ruumi.

�

�
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�
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�
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Subwooferi ühendamine

Märkus

Märkus

�

�

Kui subwoofer on manuaalselt
peaseadmega ühendatud, siis ühendage
peaseadmega taas ruumilised kõlarid.

Ruumilise heli kvaliteet sõltub mitmest
faktorist: ruumi kuju ja suurus, seina ja lae
materjal, aknad ja peegeldavad pinnad,
kõlarite akustika. Eksperimenteerige
kõlaritega, et leida parim paigutus.

Kõlarite paigutamine

Subwoofer
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... Ühendamine ja seadistamine

Ruumiliste kõlarite kinnitamine
peaseadme külge

Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu

Televiisoriga ühendamine Digitaalsete seadmetega
ühendamine läbi HDMI ühenduse

Märkus

�

�

Kui teie televiisor ei ole HDMI ARC toega,
siis ühendage helikaabel, et kuulata
televiisori heli läbi selle seadme kõlarite
(vaadake peatükki “Heli ühendamine
televiisorist või lisaseadmetest” leheküljel
12).

Kui televiisoril on olemas DVI võimalus,
sooritage ühendus läbi HDMI / DVI
adapteri. Mõned funktsioonid ei pruugi
sellisel juhul saadaval olla.

Te võite oma ruumilised kõlarid kinnitada ka
peaseadme külge, et heli kuulata, näiteks
televiisorist saateid ja uudiseid vaadates.

Ühendage oma seade televiisoriga. Te saate
televiisori heli läbi läbi selle seadme kõlarite kuulata.
Kasutage parimat ühendust selle seadme ja
televiisori jaoks.

Teie seade toetab HDMI versiooni, millel on Audio
Return Channel (ARC). Kui teie televiisoril on HDMI
ARC tugi, siis saate kuulata televiisori heli läbi selle
seadme, kasutades vaid ühte HDMI kaablit.

Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage
pesa vasakpoolsel kõlaril

pesaga televiisoril.

ühenduspesa televiisoril võib
olla tähistatud erinevalt. Televiisori
ühenduspesade kohta lugege televiisori
kasutusjuhendist.

Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC.
Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori
kasutusjuhendit.

Ühendage digitaalne seade (nt digibox,
mängukonsool või kaamera) selle seadmega läbi
HDMI ühenduse. Kui ühendate seadmed nii ning
taasesitate faile või mänge, siis

Taasesitatakse video automaatselt teie
televiisoris ning

Taasesitatakse heli automaatselt selle
seadmega.

Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage oma
digitaalse seadme pesa

pesaga selle seadme vasakpoolsel kõlaril.

Ühendage see toode televiisoriga läbi
ühenduse.

Kui televiisor pole HDMI CEC toega, valige
oma televiisoril õige videosisend.

Lülitage ühendatud seadmel sisse HDMI-CEC
operatsioonid. Lisainformatsiooni saamiseks
vaadake seadme kasutusjuhendit.

Parima kvaliteediga video

1. HDMI
OUT (ARC) HDMI
ARC

HDMI ARC

2.

1.
HDMI OUT HDMI IN

1/2

2. HDMI
OUT (ARC)

3.

�

�

�

�
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... Ühendamine ja seadistamine

Heli ühendamine televiisorist või
lisaseadmetest

Märkus

� Kui teie seade ja televiisor on omavahel
ühendatud läbi ühenduse, siis
ei ole heliühendust tarvis teha.

HDMI ARC

Valik 1: Heli ühendamine digitaalse
optilise kaabli kaudu

Valik 2: Heli ühendamine digitaalse
koaksiaalse kaabli kaudu

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik
televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli selle
seadme kõlarite kaudu kuulata.

Kasutage parimat võimalikku ühendust, mis sobib
teie televiisori, selle seadme ja teiste seadmetega.

Kasutades optilist kaablit, ühendage
pesa vasakpoolsel kõlaril pesaga
televiisoril või mõnel muul seadmel.

Digitaalse optilise kaabli või ühenduste
tähistamiseks võidakse kasutada ka
tähiseid või .

Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage
pesa vasakpoolsel kõlaril

pesaga televiisoril või
mõnel muul seadmel.

Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste
tähistamiseks võidakse kasutada ka tähist

.
Parima kvaliteediga heli

Hea kvaliteediga heli

1. OPTICAL
OPTICAL OUT

SPDIF SPDIF OUT

1.
COAXIAL
COAXIAL/DIGITAL OUT

DIGITAL AUDIO OUT

�

�
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4. Toote kasutamine

See peatükk aitab teid, kui soovite seadmega
taasesitada mitmetest erinevatest allikatest.

Kontrollige, et:

Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on
kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick
Start Guide) ning selles kasutusjuhendis.

Olete televiisori selle seadme jaoks õigele
vaatamiskanalile lülitanud.

Vajutage nupule , et
helitugevust suurendada või vähendada.

Heli vaigistamiseks vajutage nupule
.

Heli taastamiseks vajutage taas nupule
või vajutage nupule

.

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma
videote või muusika jaoks.

Kogege vapustavat helikogemust ruumilise heli
re iimidega.

Kinnitage ruumilised kõlarid peaseadme külge.

Vajutage nupule , et
ruumilise heli re iim sisse või välja lülitada.

Ruumiline heli vastavalt
helistriimingule. Neljakanaliline heli.
Ideaalne peomuusikaks.

Kahekanaliline heli. Ideaalne muusika
kuulamiseks.

Vajutage , et
teha järgnevaid valikuid:

Muutke oma seadmel kõrgsageduslikke (treble)
ning madalasageduslikke (bass) helisid.

Vajutage nuppudele ,
et sagedust muuta.

Kui tämber või bass on seatud maksimumi
või miinimumi peale, süttib peaseadmel
kaheks sekundiks valge LED.

Vajutage nupule , et bassi ja tämbri
seadistus vaikimisi seadistusele lülitada.

Lülitage automaatne helitugevus sisse, et
vähendada järske muutusi helitugevuses, kui
vahetate allikat. See muudab ka heli dünaamikat,
suurendades helitugevust vaiksete stseenide puhul
ning vähendades helitugevust valjude stseenide
puhul.

Vajutage nupule , et lülitada
automaatne helitugevus sisse või välja.

Kui heli ja video ei ole sünkroonis, siis viivitage heli,
et see läheks kokku videoga.

Vajutage nupule , et heli
videoga sünkroniseerida.

suurendab heliviivitust
ning vähendab heliviivitust.
Kui heliviivitus on seatud maksimumi või
miinimumi peale, süttib valge LED
peaseadmel kaheks sekundiks.

Enne kui alustate

�

�

�

�

�

�

�

1. +/- (Helitugevus)

(Vaigistamine)

(Vaigistamine) +/-
(Helitugevus)

1.

2. SURR. SOUND ON/OFF

On:

Off:

3. navigeerimisklahve (üles/alla)

1. TREBLE +/- või BASS +/-

2. RESET

1. AUTO VOL. ON/OFF

1. AUDIO SYNC +/-

AUDIO SYNC +
AUDIO SYNC -

þ

þ Vaikseks kuulamiseks vähendage valjude helide
helitugevust. Ööreþiim on saadaval vaid Dolby
Digital helidele.

Ööreþiimi sisse või välja lülitamiseks vajutage ja
hoidke reþiimis viis sekundit nuppu

.
Kui ööreþiim on sisse lülitatud, siis valge
LED ning puhkereþiimi LED vilguvad kaks
korda.
Kui ööreþiim on välja lülitatud, siis valge
LED ning puhkere iimi LED vilguvad kolm

korda.

�

�

1.
AUDIO IN

AUTO VOL. ON
�

�

ž

Helitugevuse kohandamine

Heli valimine

Ruumilise heli re iim

Ekvalaiser

Automaatne helitugevus

Pildi ja heli sünkroniseerimine

þ

Ööreþiim

Märkus

�

�

Kui ruumilised kõlarid ei ole peaseadme
küljes, siis on võimalik vaid ruumiline heli.

Kui automaatne helitugevus on sisse
lülitatud, siis ei saa te ööreþiimi
aktiveerida.

Märkus
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... Toote kasutamine

Taasesitamine MP3 mängijast

Taasesitamine Bluetooth
ühenduse kaudu

Märkus

�

�

�

Muusika taasesitamist võivad segada
takistused seadme ja selle toote vahel,
näiteks sein, seadet kattev metallümbris
või mõned teised seadmed, mis tegutsevad
samal sagedusel.

Kui soovite selle seadme ühendada mõne
teise Bluetooth seadmega, siis vajutage ja
hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu

, et katkestada olemasolev
Bluetooth ühendus.

Philips ei garanteeri 100% ühilduvust
kõikide Bluetooth seadmetega.

Bluetooth

Oma MP3 mängijale salvestatud helifailide või
muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite
kaudu ühendage MP3 mängija selle seadmega.

MP3 mängijat.

3.5mm-st stereo helikaablit.

Kasutades 3.5mm-st stereo helikaablit,
ühendage MP3 mängija vasakpoolsel kõlaril
oleva pesaga.

Vajutage nupule .

Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida
MP3 mängija klahvide abil.

Soovitame MP3 mängija helitugevuse
seada 80% peale.

Ühendage oma toode Bluetooth ühenduse kaudu
Bluetooth seadmega (nagu näiteks iPad, iPhone,
iPod touch, Android telefon või sülearvuti). Seejärel
saate kuulata Bluetooth seadmele salvestatud
helifaile läbi selle seadme kõlarite.

Bluetooth seadet, millel on Bluetooth versioon
2.1 + EDR ning mis toetab Bluetooth profiili
A2DP.

Tegevusraadius peaseadme (vasakpoolne ja
parempoolne kõlar) ja Bluetooth seadme vahel
on umbes 10 meetrit (30 jalga).

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule
, et lülitada see seade Bluetooth

reþiimi.
Vasakpoolsel kõlaril vilgub sinine LED.

Lülitage oma Bluetooth seadmel sisse
Bluetooth ning otsige ja valige , et
luua ühendus (lisainformatsiooni saamiseks
vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit).

Ühenduse ajal vilgub vasakpoolsel kõlaril
sinine LED.

Oodake, kuni kuulete seadmest piiksu.
Vasakpoolsel kõlaril süttib sinine LED.
Kui ühendus ei õnnestu, vilgub
vasakpoolsel kõlaril järjepidevalt sinine
LED.

Valige ja taasesitage helifaile oma Bluetooth
seadmel.

Kui taasesitamise ajal saabub kõne, siis
muusika taasesitamine peatatakse.
Taasesitamine jätkub, kui kõne lõpeb.

Kui muusika taasesitamine on katkendlik,
siis liigutage Bluetooth seade sellele
seadmele lähemale.

Bluetooth re iimist väljumiseks valige mõni
teine allikas.

Kui lülitute tagasi Bluetooth re iimi, on
Bluetooth ühendus taas aktiivne.

Mida te vajate?

Mida te vajate?

�

�

�

�

�

�

�

�

1.

AUDIO IN

2. AUDIO-IN

3.

1.
Bluetooth

2.
CSS7235Y

3.

4.

5.

�

�

�

�

þ

þ
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... Toote kasutamine

Taasesitamine NFC ühenduse
kaudu

Tehaseseadistuste taastamine

Automaatne puhkere iimþ

NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia,
mis võimaldab juhtmeta ühendust NFC-toega
seadmete vahel (näiteks mobiiltelefonid).

NFC-toega Bluetooth seadet.

Ühendamiseks puudutage NFC seadmega selle
seadme tagi.

Tegevusraadius peaseadme (vasakpoolne ja
parempoolne kõlar) ja Bluetooth seadme vahel
on umbes 10 meetrit (30 jalga).

Võimaldage Bluetooth seadmel NFC (vaadake
lisainformatsiooni saamiseks seadme
kasutusjuhendit).

Puudutage NFC seadmega selle seadme
tagi, kuni kuulete piiksu.

Vasakpoolsel kõlaril süttib sinine LED. NFC
seade on ühendatud selel seadmega
Bluetooth ühenduse kaudu.
Kui ühendus ei õnnestu, vilgub
vasakpoolsel kõlaril järjepidevalt sinine
LED.

Valige ja taasesitage helifaile või muusikat oma
NFC seadmel.

Ühenduse katkestamiseks puudutage NFC
seadmega taas selle seadme NFC tagi.

Kui ühendatud seadmel ei tuvastata 30 minuti
jooksul heli või video taasesitust, lülitub seade
automaatselt puhkere iimi.

Te saate sellel seadmel taastatada vaikimisi
seadistused, mis programmeeriti tehases.

Vajutage ja hoidke re iimis viis
sekundit nuppu.

Kui tehaseseadistuste taastamine on
lõpetatud, lülitub seade automaatselt välja
ning taaskäivitub.

Mida te vajate?

�

�

�

�

NFC

1.

2. NFC

3.

1. OPTICAL
RESET

�

�

�

þ

þ
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5. Toote tehnilised andmed

Märkus

� Toote tehnilised andmed ning välimus
võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

Võimendi

Heli

Bluetooth

Peaseade (vasakpoolne ja parempoolne
kõlar)

Ruumilised kõlarid

Subwoofer

Kaugjuhtimispuldi patareide andmed

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Väljundi koguvõimsus: 210W RMS (+/- 0.5 dB,
30% THD) / 168W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)

Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ±3dB

Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR) / (A-
weighted)

Sisendi tundlikkus:

AUDIO-IN: 500mV

S/PDIF Digital audio input:

Koaksiaalne: IEC 60958-3

Optiline: TOSLINK

Blutooth profiilid: A2DP

Bluetooth versioon: 2.1 + EDR

Vooluvarustus: 110-240 V~, 50/60 Hz

Voolutarbimine: 50 W

Voolutarbimine puhkereþiimis: 0.5 W

Kõlari takistus:

Woofer: 8 oomi

Tweeter: 8 oomi

Kõlari draiverid: 2 x 63.5 mm (2.5”) woofer + 2
x 25.4 mm (1”) tweeter

Mõõtmed (l x k x s): 160 x 300 x 160 mm

Kaal: 3.8 kg

Kõlari takistus: 8 oomi

Kõlari draiverid: 2 x 63.5 mm (2.5”) täisulatus

Mõõtmed (l x k x s): 160 x 110 x 160 mm

Kaal: 1.0 kg/tk

Vooluvarustus: 110-240 V~, 50/60 Hz

Voolutarbimine: 30 W

Voolutarbimine puhkereþiimis: 0.5 W

Kõlari takistus: 4 oomi

Kõlari draiverid: 1 x 165 mm (6.5”) woofer

Mõõtmed (l x k x s): 220 x 440 x 220 mm

Kaal: 5.4 kg

2 x AAA-R03-1.5V

�

�
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6. Probleemide lahendamine

Hoiatus

� Elektriðoki oht! Ärge eemaldage seadme
korpust!

Peaseade

Heli

Bluetooth

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet
iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid
enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole
võimeline lahendama tekkinud probleemi neid
vihjeid järgides, külastage meie kodulehekülge
www.philips.com/support.

Eemaldage seade mõneks minutiks
vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud. Te ei
vaja eraldi heliühendust, kui:

Kodukinosüsteem ja televiisor on
ühendatud läbi ühenduse, või

Seade on ühendatud teie
kodukinosüsteemi pesasse.

Taastage kodukinosüsteem tehaseseadistustele
(vaadake peatükki “Tehaseseadistuste
taastamine” leheküljel 16).

Valige kaugjuhtimispuldilt korrektne helisisend.

Veenduge, et seadme heli ei ole vaigistatud.

Ühendage kõlarid peaseadmega (vaadake
peatükki “Kõlarite ühendamine” leheküljel 10).

Kinnitage juhtmeta kõlarid peaseadme külge, et
neid laadida.

Ühendage subwoofer peaseadmega (vaadake
peatükki “Subwooferi ühendamine” leheküljel
11).

Tehke kindlaks, et televiisori heli on vaigistatud
või kõige madalamaks keeratud, kui kuulate heli
läbi selle seadme.

Vajutage nupule , et heli
videoga sünkroniseerida.

Bluetooth seade ei toeta selle seadme jaoks
vajalikku profiili.

Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse
lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme
kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth
sisse lülitada.

Seade ei ole hetkel ühendatud. Ühendage seade
õigesti (vaadake peatükki “Taasesitamine
Bluetooth ühenduse kaudu” leheküljel 15).

See seade on juba ühendatud mõne teise
Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus
ja proovige siis uuesti.

Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage
Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või
eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage
Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või
eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Lülitage oma Bluetooth seadmel Wi-Fi välja.

Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse
Bluetooth automaatselt välja, et voolu säästa.
See ei ole selle seadme viga.

Nupud ei tööta

Seadme kõlaritest ei tule heli

Juhtmeta ruumilistest kõlaritest ei tule heli

Juhtmeta subwooferist ei tule heli

Moondunud heli või kaja

Heli ja video ei ole sünkroonis

Ühendus selle seadmega ei õnnestu

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on
helikvaliteet kehv

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb
pidevalt

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

HDMI ARC

HDMI IN

AUDIO SYNC +/-
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Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

... Probleemide lahendamine

NFC
Seadet ei saa selle seadmega NFC ühenduse
kaudu ühendada

�

�

�

Veenduge, et seadmel on NFC tugi.

Veenduge, et NFC on seadmel sisse lülitatud
(vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme
kasutusjuhendit).

Ühendamiseks puudutage NFC seadmega selle
seadme NFC tagi.



Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com


