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1 Penting

Baca dan pahami semua petunjuk sebelum Anda 
menggunakan produk. Garansi akan batal apabila 
kerusakan disebabkan oleh ketidakpatuhan 
terhadap petunjuk.

Bantuan dan dukungan

Untuk bantuan online yang lengkap, kunjungi 
www.philips.com/support untuk:

memulai cepat

model tertentu)

chat. 
Ikuti petunjuk di situs web untuk memilih bahasa, 
kemudian masukkan nomor model produk

Atau, hubungi Layanan Konsumen di negara 
Anda. Sebelum menghubungi, catat nomor model 
dan nomor seri produk. Anda dapat membaca 
informasi ini di bagian belakang atau bawah produk.

Petunjuk penting terkait 
keselamatan

Baca petunjuk yang diberikan.
Simpan petunjuk ini.

Pasang menurut petunjuk yang diberikan 
oleh produsen.

radiator, lubang pengatur 

menghasilkan panas.

pada steker terkutub atau steker yang 
dilengkapi ground. Steker terkutub memiliki 
dua bilah yang salah satunya lebih lebar. 
Steker yang dilengkapi ground memiliki 
dua bilah dan satu tangkai ground. Bilah 
yang lebar atau tangkai ketiga tersebut 

steker yang disediakan tidak cocok dengan 
stopkontak Anda, hubungi teknisi listrik agar 
stopkontak tersebut diganti.
Lindungi kabel daya jangan sampai terinjak-
injak atau terjepit, terutama pada bagian steker, 
stopkontak, dan bagian keluaran dari alat.

dengan ketentuan produsen saja
Gunakan kereta, penyangga, 
tripod, braket, atau meja yang 
sesuai ketentuan produsen atau 
yang dijual bersama alat. Apabila 
menggunakan kereta, hati-hati 
sewaktu memindahkan gabungan kereta/alat 
jangan sampai terguling dan mengakibatkan 
cedera

ketika tidak dipakai dalam waktu lama.

servis yang kompeten. Servis diperlukan 
apabila alat rusak, misalnya kabel suplai daya 
atau steker rusak, cairan menumpahi alat, 
benda jatuh mengenai alat, alat terkena hujan 
atau embun, alat tidak beroperasi dengan 
normal, atau baru saja jatuh.

Untuk mencegah kebocoran baterai yang 
dapat mengakibatkan cedera, kerusakan 
barang, atau kerusakan unit:

yakni kutub + dan - sesuai tanda yang 
tertera di unit.

dengan baru, jenis karbon dicampur 
dengan jenis alkaline, dsb.).

dalam waktu lama.
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berlebihan seperti dari sinar matahari, 
api, dan sebagainya.

penanganan khusus. Kunjungi www.dtsc.
ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

tertelan, baterai dapat menyebabkan luka 
parah atau bahkan kematian. Luka bakar 
dalam yang parah dapat terjadi dalam waktu 
dua jam setelah baterai tertelan.

ke tubuh, segera hubungi dokter.

baru dan baterai bekas dari jangkauan anak-
anak. Pastikan ruang baterai sudah benar-
benar kencang setelah baterai diganti.

dengan sempurna, hentikan pemakaian 

dan hubungi pihak produsen
Alat ini tidak boleh dicelupkan ke dalam 
air atau terkena percikan air.

bahaya di atas alat
mengandung cairan, lilin menyala).

merkuri. Pembuangannya harus tunduk 
kepada peraturan daerah, provinsi, atau 
nasional. Untuk informasi mengenai 
pembuangan atau pendauran ulang, 
hubungi pihak berwenang di tempat Anda. 
Untuk informasi lengkap mengenai pilihan 
pendauran ulang, hubungi  
www.mygreenelectronics.com atau www.
eiae.org atau www.recycle.philips.com.

untuk alat pemutus, maka alat pemutus 
harus senantiasa dapat berfungsi.

dapat dibuat miring oleh anak-anak dan 
orang dewasa yang bersandar, menarik, 

dapat menyebabkan luka serius atau bahkan 
kematian.

tetap seperti lemari atau rak buku kecuali 
ventilasinya memadai. Pastikan ada jarak 

sekitar alat ini.

Simbol peralatan Kelas II

Simbol ini menandakan bahwa unit memiliki 
sistem isolasi ganda.

Simbol 'petir' ini menandakan bahan 
yang tidak berisolasi di dalam unit 
dapat menyebabkan sengatan listrik. 

Demi keselamatan, jangan lepas penutup produk.

secara cermat agar tidak terjadi 
masalah pengoperasian dan pemeliharaan.

PERINGATAN: Untuk mengurangi risiko 
kebakaran atau sengatan listrik, alat ini tidak boleh 
terkena hujan atau embun. Benda-benda yang 

diletakkan di atas alat ini.

PERHATIAN: Untuk mencegah sengatan listrik, 
cocokkan bilah yang lebar pada steker dengan 
lubang yang lebar pada stopkontak, kemudian 
masukkan sempurna.

Perawatan produk

produk.

Kepedulian terhadap lingkungan

Pembuangan produk lama dan baterai bekas
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Produk Anda dirancang dan dibuat menggunakan 
bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang 
dapat didaur ulang dan dipakai kembali.

Simbol ini pada produk berarti bahwa produk 

Simbol ini berarti produk mengandung baterai 

limbah rumah tangga biasa. Harap ketahui sistem 
pengumpulan sampah terpisah bagi produk listrik 
dan elektronik serta baterai di tempat Anda. 
Patuhi peraturan di tempat Anda dan jangan 
buang produk dan baterai bersama dengan 
limbah rumah tangga biasa. Pembuangan produk 
lama dan baterai bekas yang tepat membantu 
mencegah akibat buruk yang terjadi pada 
lingkungan dan kesehatan manusia.

Melepas baterai sekali pakai
Untuk melepas baterai sekali pakai, baca bagian 
pemasangan baterai.

Kepatuhan

Dengan ini, MMD Hong Kong Holding Limited 
menyatakan bahwa produk ini mematuhi 
persyaratan pokok dan ketentuan-ketentuan 

dapat membaca Pernyataan Kepatuhan di  
www.p4c.philips.com.

2 Soundbar Anda
Selamat Anda telah membeli Philips, dan selamat 
datang di Philips! Agar mendapatkan manfaat 
maksimal dari dukungan yang disediakan oleh 
Philips, daftarkan Soundbar Anda di  
www.philips.com/welcome.

Unit utama

Bagian ini berisi gambaran umum mengenai unit 
utama.

 
Menyalakan soundbar atau masuk ke 
mode siaga.

  (SOURCE)
Memilih sumber input bagi soundbar.

 
Menambah atau mengurangi volume.

 Indikator LED Soundbar

dalam keadaan siaga.

stereo 3,5 mm).
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Konektor

Bagian ini berisi gambaran umum mengenai 
konektor yang terdapat pada Soundbar.

3 Menyambungkan

Bagian ini memandu Anda menyambungkan 
Soundbar ke TV dan alat lain. Untuk informasi 
mengenai penyambungan Soundbar dan aksesori 
yang sifatnya dasar, baca panduan memulai cepat.

Catatan

pelat di bagian belakang atau bawah produk.

pastikan semua alat sudah dicabut dari stopkontak.

Penempatan

Letakkan Soundbar seperti dalam gambar berikut.

10cm/4"

1m/3ft

 HDMI (ARC)
Untuk dihubungkan ke input HDMI yang 
terdapat pada TV.

SERVICE
Untuk peningkatan perangkat lunak.

AUX IN

OPTICAL
Untuk dihubungkan ke output audio optik 
yang terdapat pada TV atau alat digital.

DC IN
Untuk menghubungkan soundbar ke 
sumber listrik.

AC IN
Untuk menghubungkan Subwoofer ke 
sumber listrik.

6



      Jika audio tidak terdengar dari subwoofer 
    atau indikator subwoofer tidak menyala 
    Biru, ikuti langkah langkah berikut untuk 
    mereset dan menyandingkan kembali 
    subwoofer :
1.  Tekan tombol PAIR di subwoofer ketika 
    subwoofer dalam status terputus [berkedip 
    merah perlahan (satu kali per detik)]. 
    Indikator subwoofer kemudian akan 
    berkedip merah cepat (dua kali per detik).
2.  Ganti sumber soundbar ke AUX   , kemudian
    tekan dan tahan     di soundbar selam a lima 
    detik. Soundbar akan mereset dan secara 
    otomatis masuk ke dalam mode siaga.
3.  Tekan     di soundbar. Soundbar secara 
    otomatis akan tersanding dengan
    subwoofer. Koneksi berhasil apabila 
    indikator subwoofer berubah biru pekat.
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Hubungkan audio dari TV dan 
alat lain

Pilihan 1: Hubungkan audio melalui 
kabel optik digital

Audio berkualitas terbaik

OPTICAL 
DIGITAL IN

OPTICAL 
DIGITAL IN

OPTICAL 
DIGITAL IN

OPTICAL OUT

OPTICAL OUT

1 Menggunakan kabel optik, hubungkan 
konektor OPTICAL pada Soundbar ke 
konektor OPTICAL OUT pada TV atau alat 
lain.

label lain seperti SPDIF atau SPDIF OUT.

Pilihan 2: Hubungkan audio melalui 
kabel audio stereo 3,5 mm

AUX IN

AUX IN

1 Menggunakan kabel audio stereo 3,5 mm, 
hubungkan konektor LINE IN pada Soundbar 
ke konektor LINE pada TV atau alat lain.

Pilihan 3: Menyambungkan ke Soket 
HDMI (ARC)
Soundbar Anda mendukung HDMI dengan 

dapat mendengarkan audio TV melalui Soundbar 
hanya dengan satu kabel HDMI.

HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

1 Menggunakan kabel HDMI Kecepatan Tinggi, 
hubungkan konektor 
TO TV pada Soundbar ke konektor HDMI 
ARC pada TV.

HDMI ARC pada TV mungkin 
diberi label lain. Untuk keterangan 
lengkap, baca panduan pengguna TV.

2 Pada TV Anda, aktifkan pengoperasian 

panduan pengguna TV.
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4  Menggunakan 
Soundbar

Bagian ini menjelaskan penggunaan Soundbar 
untuk memutar audio dari alat yang terhubung.

Sebelum memulai

diselesaikan atau unduh Panduan Pengguna 
melalui www.philips.com/support.

alat lain yang ingin digunakan.

1
mengurangi volume.

.

 atau tekan .

untuk menambah volume, indikator 
Soundbar akan berkedip merah, dan 
volume akan kembali ke kondisi normal 
setelah mencapai nilai maksimal yakni ketika 
indikator Soundbar menyala merah tanpa 
berkedip selama 2 detik.

mengurangi volume, indikator Soundbar 
akan berkedip merah, dan volume akan 
kembali ke kondisi normal setelah mencapai 
nilai minimal yakni ketika indikator Soundbar 
menyala merah tanpa berkedip selama  
2 detik.

Pemutar MP3

audio atau musik.

Persyaratan

1 Menggunakan kabel audio stereo 3,5 mm, 
hubungkan pemutar MP3 ke konektor 
AUDIO IN pada Soundbar

2 Tekan AUDIO IN pada remote control.
3 Tekan tombol pada pemutar MP3 untuk 
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Memutar audio melalui 
Bluetooth

Melalui Bluetooth, sambungkan Soundbar dengan 

touch, ponsel Android, atau laptop), lalu Anda 

alat tersebut melalui speaker Soundbar.

Persyaratan

Bluetooth 4.2 atau di atasnya.

1 Tekan  pada remote control agar Soundbar 
beralih ke mode Bluetooth. 

  Indikator Soundbar berkedip biru.

2 Pada alat Bluetooth, aktifkan Bluetooth, 
cari dan pilih PHILIPS HTL1520B untuk 

alat Bluetooth untuk mengetahui cara 
mengaktifkan Bluetooth). 

  Selama proses penyambungan, 
indikator Soundbar berkedip biru.

3 Tunggu sampai indikator Soundbar menyala 
biru tanpa berkedip. 

  

akan berkedip lambat secara terus-
menerus.

4
pada alat Bluetooth.

musik akan dihentikan sementara.

dapat menekan  /  untuk melompat 
ke suatu lagu, atau menekan  untuk 
menghentikan sementara/melanjutkan 
kembali pemutaran.

5 Untuk keluar dari Bluetooth, pilih sumber 
lain.

sambungan Bluetooth tetap aktif.

Catatan

penghalang antara alat dan Soundbar, misalnya 
dinding, wadah logam yang menutupi alat, atau alat 
lain di sekitarnya yang frekuensi kerjanya sama.

alat Bluetooth lain, tekan dan tahan  pada 
remote control untuk memutus alat Bluetooth 
yang saat ini terhubung.

Siaga Otomatis

Ketika memutar media dari alat yang terhubung, 
produk ini akan otomatis beralih ke mode siaga 
apabila tidak ada penekanan tombol selama  
15 menit dan tidak ada pemutaran audio dari alat 
yang terhubung.

Menerapkan pengaturan pabrik

Anda dapat mengembalikan Soundbar ke 
pengaturan standar dari pabrik.

1 
daya pada remote control selama 5 detik.  

 Pengaturan pabrik diterapkan.

Memperbarui perangkat lunak

Untuk menyempurnakan produk dari waktu 
ke waktu, pembaruan perangkat lunak mungkin 
tersedia. Kunjungi www.philips.com/support 
untuk mengetahui ada tidaknya versi perangkat 
lunak terbaru.
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5  Memasang di 
dinding

Catatan

menyebabkan kecelakaan, cedera, atau kerusakan. 

negara Anda.

dapat menyokong berat Soundbar.

Panjang/diameter sekrup

Tergantung jenis dinding yang digunakan untuk 
memasang Soundbar, pastikan panjang dan 
diameter sekrup telah sesuai.

>25mm/0,98"

4mm/0,16"

Lihat ilustrasi dalam panduan memulai cepat 
untuk mengetahui cara memasang Soundbar di 
dinding.

1) Buat dua lubang di dinding menggunakan bor.
2) Kunci paku dinding dan sekrup di lubang-

lubang tersebut.
3) Gantung Soundbar menggunakan sekrup 

pengencang.

6  Spesi�kasi 
produk

Catatan

waktu tanpa pemberitahuan.

Ampli�er
 

 

Audio

 
22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,  
48 kHz

Bluetooth

 
2402 - 2480 MHz / ≤ 20 dBm
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Unit utama

Soundbar

 

Subwoofer

 

 

Baterai remote control

Informasi mengenai mode siaga

produk akan masuk ke mode siaga atau siaga 
berjaringan.

siaga, pemakaian dayanya kurang dari 2 W.

tekan dan tahan tombol Bluetooth pada 
remote control.

aktifkan sambungan Bluetooth pada alat 
Bluetooth Anda.

7  Pemecahan 
masalah

Peringatan

Agar garansi tidak batal, jangan sekali-kali 
mencoba memperbaiki produk sendiri.

menggunakan produk ini, periksalah hal-hal 
berikut sebelum meminta servis.

www.philips.com/support.

Unit utama

Tombol pada Soundbar tidak berfungsi.

tunggu beberapa menit, lalu hubungkan 
kembali.

Suara

Tidak ada suara yang keluar dari speaker 
Soundbar.

atau alat lain.

pabrik.

benar.

Suara tidak jernih atau bergema.

Soundbar, pastikan suara TV dinonaktifkan.

Bluetooth

Alat tidak dapat tersambung dengan Soundbar.

ditentukan untuk Soundbar
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Baca panduan pengguna alat mengenai cara 
mengaktifkan fungsi tersebut.

'Memutar audio melalui Bluetooth' di 
halaman 10)

Bluetooth lain. Putus sambungan tersebut 
lalu coba lagi.

Kualitas audio yang dimainkan dari alat 
Bluetooth yang tersambung tidak bagus.

Dekatkan alat ke Soundbar, atau singkirkan 
penghalang antara alat dan Soundbar

terputus.

Dekatkan alat ke Soundbar, atau singkirkan 
penghalang antara alat dan Soundbar

agar tidak terjadi gangguan.

Bluetooth dapat dinonaktifkan secara 
otomatis guna menghemat daya. Ini bukan 
tanda kerusakan Soundbar



Teks dan logo Bluetooth® merupakan merek dagang terdaftar Bluetooth SIG, Inc. 

digunakan berdasarkan lisensi. Produk ini diproduksi oleh, dan dijual berdasarkan tanggung jawab 

Limited adalah pihak yang memberikan jaminan terhadap produk ini.


