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1 Svarbu 

Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir 
supraskite visas instrukcijas. Jei žala padaryta 
dėl instrukcijų nesilaikymo, garantija negalioja. 

 
Pagalba 

Išsami pagalba internetu teikiama adresu 
www.philips.com/support ir galite: 
• atsisiųsti naudotojo vadovą ir greitojo 

paleidimo vadovą 
• peržiūrėti pradžiamokslių  vaizdo 

įrašus (tik atrinktiems modeliams) 
• rasti atsakymus į dažnai užduodamus  

klausimus (DUK) 
• atsiųsti mums klausimą el. paštu 
• užmegzti pokalbį su mūsų palaikymo 
komandos atstovu. Vadovaudamiesi svetainėje 
pateikiamomis instrukcijomis pasirinkite 
kalbą, o tada įveskite savo gaminio modelio 
numerį. 
Jūs taip pat galite susisiekti su šalyje esančia 
klientų aptarnavimo tarnyba. Prieš 
susisiekdami pasižymėkite gaminio modelio ir 
serijos numerius. Šią informaciją galite rasti 
gaminio užpakalinėje dalyje arba apačioje. 

 
Sauga 

Elektros smūgio ar gaisro pavojus! 

• Produktą ir jo priedus saugoti nuo lietaus 

ar vandens. Šalia produkto niekada 

nestatyti indų su skysčiais, pvz., vazų. Jei 

ant produkto ar į jį pateko vandens, 

nedelsdami išjunkite iš maitinimo lizdo. 

Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą, 

kad prieš naudojimą gaminį patikrintų. 

• Niekada nestatykite gaminio ir priedų 

netoli atviros liepsnos ar kitų šilumos 

šaltinių, įskaitant tiesioginę saulės 

šviesą. 

• • Nekiškite objektų į ventiliacijos 
plyšius ar kitas gaminio angas. 

• Jei maitinimo kištukas ar įtaisas 
naudojami įrangai išjungti, jie turi būti 
lengvai prieinami. 

• Prieš audras su perkūnija išjunkite 
gaminį iš maitinimo lizdo.  

• Iš rozetės visada traukite suėmę už 
kištuko, o ne laido. 

Trumpojo jungimo arba gaisro pavojus!ar gaisro 
pavojus! 
• Prieš įjungdami gaminį į elektros tinklą, 

patikrinkite, ar įtampa atitinka gaminio 
užpakalinėje dalyje ar apačioje nurodytą 
vertę. Niekada nejunkite gaminio į 
maitinimo lizdą                      jei įtampos 
skiriasi. 

Pavojus susižeisti ar sugadinti šį gaminį! 
• Nedėkite gaminio ar kitų objektų ant 

elektros laidų ar kitos elektros 
įrangos.  

• Kai gaminys transportuojamas esant 
temperatūrai, žemesnei nei 5 °C, 
išpakavę gaminį palaukite kol jo 
temperatūra susilygins su kambario 
temperatūra ir tik tada junkite į 
maitinimo lizdą. 

• Šio gaminio dalys gali būti stiklinės.  
Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte ir 
nieko nesugadintumėte. 

Perkaitimo pavojus! 
• • Šio gaminio niekada nemontuokite 

ribotoje erdvėje. Visada palikite bent 10 
cm tarpą ventiliacijai. Patikrinkite, kad 
užuolaidos ir kiti objektai nedengtų šio 
gaminio ventiliacijos plyšių. 

Taršos pavojus! 
• Nemaišykite baterijų (senų su 

naujomis ar anglies ir šarminių, ir 
pan.). 

• Netinkamai įdėjus baterijas galimas 
sprogimo pavojus.  Keiskite tik tokiomis 
pačiomis ar panašiomis baterijomis. 

• Ištraukite baterijas jei jos išeikvotos, arba 
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jei ilgesnį laiką neplanuojate nuotolinio 
pultelio. Baterijose yra cheminių 
medžiagų, jas reikia tinkamai išmesti. 

Baterijų prarijimo pavojus! 

• Gaminyje / nuotolinio valdymo pultelyje 
gali būti monetos tipo baterija, kurią gali 
praryti. Visada saugokite, kad jos 
nepasiektų vaikai! Prarijus baterija gali 
smarkiai sužaloti arba sukelti mirtį. Per 
dvi valandas po prarijimo žmogus gali 
patirti sunkius vidinius nudegimus. 

• Jei įtariate, kad baterija buvo nuryta arba 
ją įsikišo į kurią nors kūno dalį, 
nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 

• Kai keičiate baterijas, visas naujas ar 
panaudotas baterijas saugokite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę bateriją 
patikrinkite, kad baterijų skyrelis būtų 
tvirtai uždarytas. 

• Jei baterijų skyrelio tvirtai uždaryti 
negalima, nebenaudokite gaminio. 
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje 
ir susisiekite su gamintoju. 

 

Tai II KLASĖS aparatas su dviguba izoliacija be 
įžeminimo. 

 
 

 

Gaminio priežiūra 

Gaminį valykite tik mikropluošto šluoste. 
 
 

 

Aplinkos apsauga 

Seno gaminio ir baterijos išmetimas 
 

Mūsų gaminys suprojektuotas ir 
pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir 

dalių, kurias galima perdirbti ir naudoti iš 
naujo. 

 

 
 

 

Šis simbolis reiškia, kad gaminiui taikomi 
Europos direktyvos 2012/19/EB 
reikalavimai. 

 

Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, 
kurioms taikomi Europos direktyvos 
2013/56/EB reikalavimai ir jos negali būti 
išmetamos su buitinėmis atliekomis. 
Susipažinkite su vietine elektros ir 
elektronikos gaminių ir baterijų surinkimo 
sistema. Vadovaukitės vietiniais įstatymais ir 
niekada neišmeskite gaminio ir baterijų su 
įprastomis buitinėmis šiukšlėmis. Tinkamai 
išmetę senus produktus ir baterijas leidžia 
išvengti 
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmogaus sveikatai. 

Vienkartinių baterijų išėmimas. 
Informacijos apie vienkartinių baterijų išėmimą 
rasite baterijų montavimo skyriuje. 

 
Atitiktis 

 

Šis gaminys atitinka Europos Bendrijos radijo 
trikdžių reikalavimus. 
Šiuo „Gibson Innovations“ skelbia, kad šis 
gaminys atitinka pagrindinius ir kitus 
atitinkamų Direktyvos  1999/5/EB 
nuostatų reikalavimus. Atitikties 
deklaraciją galite rasti 
www.p4c.philips.com. 
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2 Jūsų „SoundBar“ 
a 

Sveikiname su pirkinių ir 
sveiki atvykę į „Philips“! Kad galėtumėte 
pasinaudoti visokeriopa  b 
„Philips“ pagalba, užregistruokite savo  
„SoundBar“ adresu www.philips.com/welcome. 

 
c 

Pagrindinis blokas d 

Šiame skyriuje pateikiama pagrindinio bloko e l 
apžvalga. 

 

f   

g  

h 

i 

j k 

 

a (Budėjimas įjungtas / Budėjimo 
indikatorius) 

• Įjunkite „SoundBar“ arba nustatykite 
budėjimo režimą. 

• Kai „SoundBar“ yra budėjimo 
režime, budėjimo indikatorius 
šviečia raudonai. 

b SOURCE 
Pasirinkite „Soundbar“ įvesties šaltinį 

c Švieslentė 

d +/- (Garsas) 
Pagarsinti arba patylinti. 

 
 

 

Nuotolinis valdymas 

Šiame skyriuje pateikiama nuotolinio valdymo 
apžvalga. 

 
 
 

 
a (Budėjimo režimas įjungtas) 

Įjunkite „SoundBar“ arba nustatykite 
budėjimo režimą.. 

b Šaltinio mygtukai 
HDMI ARC: Jungti šaltinį į HDMI ARC ryšį. 

: Jungti į Bluetooth režimą. 
USB: Jungti į USB režimą. 
OPTICAL: Jungti garso šaltinį į optinę 
jungtį. 
COAX: Jungti garso šaltinį į bendraašę 
jungtį. 
AUDIO IN: Jungti garso šaltinį į MP3 
jungtį (3,5 mm lizdas). 
AUX: Jungti garso šaltinį į AUX jungtį. 

c / (Ankstesnis / Kitas) 
Peršokti į ankstesnį ar kitą takelį USB 
režime. 

a b c d 
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d (Paleisti / Pristabdyti) 
• Leisti, stabdyti arba tęsti USB 

režime. 

e BASS +/- 
Padidinti arba sumažinti bosus. 

f Garso valdymas 
• +/-: Pagarsinti arba patylinti. 
• : Nutildyti arba atstatyti 

garsumą. 

g SOUND 
Pasirinkti garso režimą. 

h SURROUND ON/OFF 
Pasirinkite erdvinį arba stereo garsą. 

i AUDIO SYNC +/- 
Padidinti arba sumažinti garso 
atidėjimą. 

j DIM 
Nustatyti „SoundBar“ švieslentės 
ryškumą. 

k NIGHT 
Įjungti arba išjungti nakties režimą. 

l TREBLE +/- 
Padidinti arba sumažinti aukštus 
dažnius. 

 

Jungtys 
Šiame skyriuje nurodoma kokias jungtis 
galima naudoti su jūsų „SoundBar“. 

a SKAITMENINĖS ĮVESTIES BENDRAAŠĖ 
Jungti prie bendraašės garso išvesties į 
televizorių ar skaitmeninį įrenginį. 

b AUX IN (L / R) 
Jungti prie analoginės garso išvesties į 
televizorių ar analoginį įrenginį. 

c DIGITAL IN-OPTICAL 
Jungti prie optinės garso išvesties į 
televizorių ar skaitmeninį įrenginį. 

d DC IN 
Jungiama į maitinimo šaltinį. 

e HDMI OUT (ARC) - TO TV 
Jungiama prie televizoriaus HDMI įvesties. 

f ŽEMADAŽNIS GARSIAKALBIS 
Jungti prie pateikto žemadažnio garsiakalbio 

g (USB) 
• Garso įvestis iš USB atmintinės 

įrenginio. 
• Šio gaminio atnaujinimo programinė 

įranga. 
• Įkrauti USB įrenginį. 

h AUDIO IN 
• Garso įvestis iš, pvz., MP3 grotuvo 

(3,5 mm lizdas). 

 
 

d e f a b c 

h  

g 
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• Identifikavimo duomenys ir elektros tiekimo 
nominalioji vertė nurodyti techninių duomenų 
plokštelėje 
gaminio užpakalinėje dalyje arba apačioje. 

• Prieš jungdami arba keisdami bet kokias jungtis, 
patikrinkite, kad įrenginiai būtų atjungti iš maitinimo 

• Jei televizoriui netinka HDMI ARC, junkite garso kabelį, kad 
televizoriaus garsas sklistų pro „SoundBar“ (žr. puslapį 
„Garso prijungimas iš televizoriaus ir kitų įrenginių“ psl. 7). 

• Jei televizorius turi DVI jungtį, galite naudoti HDMI/DVI 
adapterį ir prijungti prie televizoriaus. Tačiau kai kurios 
funkcijos gali būti nepasiekiamos. 

3 Sujungimas ir 
prijungimas 

Šiame skyriuje pateikiami nurodymai kaip 
„SoundBar“ prijungti prie televizoriaus ar 
kitų įrenginių, o tada prijungti. Informacijos 
apie pagrindines „SoundBar“ jungtis ir 
priedus ieškokite greitojo paleidimo vadove. 

 
Pastaba. 

 
 
 
 
 

 

Pastatymas 

Žemadažnį garsiakalbį pastatykite bent 
1 metro (3 pėdų) atstumuo nuo „SoundBar“, 
o nuo sienos – dešimties centimetrų atstumu. 
Siekiant geriausių rezultatų, žemadažnį 
garsiakalbį pastatykite kaip parodyta žemiau. 

 
 

Prijungimas prie televizoriaus 

Prijunkite „SoundBar“ prie televizoriaus. Per 
„SoundBar“ galite klausytis televizijos 
programų. „SoundBar“ ir televizorių junkite 
geriausios kokybės jungtimi. 

 

Prijungti prie televizoriaus per HDMI 
(ARC) 

„SoundBar“ palaiko HDMI su garso 
grįžtamuoju kanalu (Audio Return Channel – 
ARC). Jei televizorius atitinka HDMI ARC, 
galite klausytis televizoriaus per „SoundBar“ 
naudodami tik HDMI kabelį. 

 

1 Naudodami didelio greičio HDMI kabelį, 
prijunkite HDMI IŠVESTIES (ARC) – 
TELEVIZORIAUS „SoundBar“ jungtį prie 
televizoriaus HDMI ARC jungties. 
• HDMI ARC jungtis ant televizoriaus 

gali būti žymima kitaip. Daugiau 
informacijos ieškokite televizoriaus 
naudotojo vadove. 

2 Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC 
operacijas. Daugiau informacijos ieškokite 
televizoriaus naudotojo vadove. 

Pastaba. 

 
 
 

Televizorius 
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• Kai „SoundBar“ ir televizorius sujungti HDMI ARC, 
nebereikia garso jungties. (Žr. „Televizoriaus 
jungimas per HDMI (ARC)“ psl. 6) 

 
 

Garso prijungimas iš 
televizoriaus ir kitų 
įrenginių 

Per „SoundBar“ kolonėles klausykitės 
televizoriaus ar kito įrenginio garsą. 
„SoundBar“, televizorių ar kitus įrenginius 
sujunkite geriausios kokybės jungtimis. 

 
 

2 parinktis: Jungti garsą per skaitmeninį 
bendraašį kabelį 

Geros kokybės garsas 

 

Pastaba. 
 
 
 
 
 

 

1 parinktis: Jungti garsą per 
skaitmeninį optinį kabelį 

Geriausios kokybės garsas 
 

1 Naudodami optinį kabelį, OPTINĘ jungtį 
prijunkite prie „SoundBar“ prie OPTINĖS 
IŠVESTIES jungties ant televizoriaus ar 
kito įrenginio. 
• Skaitmeninė optinė jungtis gali būti 

žymimas SPDIF arba SPDIF OUT. 

1 Naudodami bendraašį kabelį, 
BENDRAAŠĘ jungtį prijunkite prie 
„SoundBar“ prie BENDRAAŠĖS / 
SKAITMENINĖS IŠVESTIES jungties ant 
televizoriaus ar kito įrenginio. 
• Skaitmeninė bendraašė jungtis gali 

būti žymima DIGITAL AUDIO 
OUT. 

 

3 parinktis: Prijungti garsą per 
analoginius garso kabelius 

Bazinės kokybės garsas 

1 Naudodami analoginį kabelį, prijunkite 
AUX jungtis prie „SoundBar“ ir prie 
GARSO IŠVESTIES jungčių ant 
televizoriaus ar kito įrenginio. 

 
Tel
evi
zor

 

DVD 
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4„SoundBar“ 
naudojimas 

Šiame skyriuje pateikiami nurodymai kaip 
naudoti „SoundBar“ garsui iš prijungtų 
įrenginių klausytis. 

Prieš pradedant 
• Prijunkite reikalingas jungtis, kaip 

aprašyta greitojo paleidimo vadove ir 
naudotojo vadove. 

• Perjunkite „SoundBar“ prie kitiems 
įrenginiams tinkamo šaltinio. 

Garso reguliavimas 
1 Spauskite +/- (garsas) ir pagarsinkite arba 

patylinkite. 
• Norėdami užtildyti,     spauskite

 (Užtildyti). 
• Garsui atkurti vėl spauskite

 (Užtildyti) arba spauskite +/- 
(garsas). 

 

Garso pasirinkimas 
Šiame skyriuje aprašyta kaip vaizdo įrašui ar 
muzikai pasirinkti tobulą garsą. 

 

Garso režimas 
Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, 
kurie tiktų jūsų 
vaizdo įrašui ar muzikai. 

1 Spauskite GARSAS ir švieslentėje 
pasirinkite garso parinktį. 

• AUTO: automatiškai parinkti garso 
nustatymą pagal garso srautą. 

• GALINGAS: Mėgaukitės įspūdingais 
nuotykinių žaidimų garsais, kuriais 
pasižymi įvykių kupini vaizdo įrašai bei 
triukšmingi vakarėliai. 

• SUBALANSUOTAS: Klausykitės 
originalaus filmų ir muzikos garso be 
jokių pridėtinių garso efektų. 

• RYŠKUS: Suteikite nuobodiems 
filmams ir muzikai pikantiškumo 

pridėdami garso efektų. 
• AIŠKUS: Aiškiai išgirskite kiekvieną 

klausomos muzikos natą ir žiūrėdami 
filmus klausykite raiškių balsų. 

• ŠILTAS: Tariami žodžiai ir muzikos garsai 
apgaubia komfortu. 

• ASMENINIS: Suasmeninkite garsą pagal 
savo norus. 

 

Erdvinio garso režimas 

Įsitraukite į garso potyrius įsijungę erdvinio 
garso režimus. 

1 paspausdami ĮJUNGTI / IŠJUNGTI ERDVINĮ 

GARSĄ 
įjunkite arba išjunkite erdvinio garso režimą. 
• Įjungta: Mėgaukite erdvinio 

garso patirtimi. 
• Išjungta: dviejų kanalų stereo 

garsas. Idealu klausantis muzikos. 
 

Ekvalaizeris 

Pakeiskite „SoundBar“ aukšto dažnio 
(diskanto) ir žemo dažnio (boso) 
nustatymus. 

1 Spauskite TREBLE +/- arba BASS +/- ir 

pakeiskite dažnį. 
 

Vaizdo ir garso sinchronizavimas 

Jei garsas ir vaizdas nesutampa, sukurkite 
garso atidėjimą, kad atitiktų vaizdą. 

1 Spauskite AUDIO SYNC +/- ir 

sinchronizuokite garsą su vaizdu. 
 

Nakties režimas 

Tyliam klausymui nakties režimas grojimo 
metu susilpnina stiprius garsus. Nakties 
režimas veikia tik „Dolby Digital“ garso 
takeliams. 

1 Spauskite NIGHT ir įjunkite nakties režimą 

arba išjunkite, 
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• Muzikos siuntimo srautą gali trikdyti kliūtys tarp 
įrenginio ir „SoundBar“, pvz., siena, metalinis įrenginį 
dengiantis korpusas arba kiti netoli esantys įrenginiai 
veikiantys tuo pačiu dažniu. 

• Jei norite „SoundBar“ prijungti prie kito 
Bluetooth įrenginio, spauskite ir laikykite 
nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, kad 
atjungtumėte dabar prijungtą Bluetooth įrenginį. 

 
 

Garso atkūrimas per 
Bluetooth 

Naudodami Bluetooth, prijunkite „SoundBar“ 
prie savo Bluetooth įrenginio (pvz., iPad, 
iPhone, iPod touch,Android telefono ar 
nešiojamojo kompiuterio), tada per 
„SoundBar“ kolonėles galėsite klausytis 
įrenginyje saugomų garso failų. 

Ko jums reikės 
• Bluetooth įrenginio, palaikančio 

Bluetooth profilį A2DP, AVRCP ir su 
Bluetooth versija 3.0 + EDR. 

• Maksimalus darbinis nuotolis tarp 
„SoundBar“ ir Bluetooth įrenginio yra 
apie 10 metrų (30 pėdų)/ 

1 Spauskite nuotolinio valdyklio pultelį ir 

perjunkite 
„SoundBar“ į Bluetooth režimą. 
» BT rodomas švieslentėje (mirksi). 

2 Bluetooth įrenginyje įjunkite 
Bluetooth, atlikite paiešką ir pasirinkite 
PHILIPS HTL2163B ryšio užmezgimui 
(žr. Bluetooth įrenginio Naudotojo 
vadovą kaip įjungti Bluetooth). 
» Prisijungimo metu, švieslentėje BT. 

3 Palaukite, kol iš „SoundBar“ pasigirs 
pyptelėjimas. 
» Sėkmingai užmezgus Bluetooth ryšį, 

švieslentėje rodomas BT. 

» Jei ryšio užmegzti nepavyksta, BT 
švieslentėje mirksi nepertraukiamai. 

4 Pasirinkite ir grokite garso failus arba 

muziką 
savo Bluetooth įrenginyje. 
• Jei leidžiant muziką gaunamas 

skambutis, ji pristabdoma. Užbaigus 
skambutį atkūrimas tęsiamas. 

• Jei jūsų Bluetooth device palaiko 
AVRCP profilį, nuotolinio valdymo 
pultelyje galite paspausti /
 ir praleisti takelį arba paspausti

 , kad sustabdytumėte / tęstumėte 
atkūrimą. 

 

5 Norėdami išeiti iš Bluetooth režimo, 

pasirinkite kitą šaltinį. 
• Kai vėl perjungsite į Bluetooth 

režimą, jis išliks aktyvus. 

 
    Pastaba. 

 
 
 
 

 
 
 
 

MP3 grotuvas 
Prijunkite MP3 grotuvą ir leiskite savo garso 
failus ar muziką. 

Ko jums reikės 
• MP3 grotuvo. 
• 3,5 mm stereo garso kabelio. 

1 3,5 mm stereo garso kabeliu prijunkite 
MP3 grotuvą prie AUDIO IN jungties ant 
„SoundBar“. 

2 Ant nuotolinio valdymo pultelio spauskite 

AUDIO IN. 
3 Spauskite mygtukus ant MP3 

grotuvo, norėdami pasirinkti ir 
groti garso failus arba muziką. 

 

USB atminties įrenginiai 
Mėgaukitės garso įrašu USB atminties įrenginyje, 
pvz.,MP3 grotuve ar USB atmintuke ir pan. 

Ko jums reikės 
• USB atminties įrenginio, suformatuoto 

FAT arba NTFS failų sistemoms ir 
atitinkančio „Mass Storage“ klasę. 

• MP3 arba WMA filo USB atminties 
įrenginy

je 
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• Šis gaminys palaiko WMA failus, kurie konvertuojami 
naudojant „Windows Media“ leistuvą (WMA failai, 
konvertuoti kitais failų formatų konverteriais, gali 
neveikti). 

• Šis gaminys gali būti nesuderinamas su tam tikrais 
USB atminties įrenginiais. 

• Jei naudojate USB ilgintuvą, USB HUB arba USB 
daugialypį skaitytuvą, USB atminties įrenginys gali 
nebūti atpažintas. 

• Skaitmeninių fotoaparatų PTP ir MTP protokolai  
nepalaikomi. 

• Neišimkite USB atminties įrenginio, kol jis 
nuskaitomas. 

• DRM apsaugoti muzikos failai (MP3, WMA) 
nepalaikomi. 

• USB prievado parametrai: 5 V , 1 A. 

1 Prie šio gaminio prijunkite USB 
atmintinę. 

2 Ant nuotolinio valdymo pultelio spauskite 

USB. 

3 Nuotolinio valdymo pulteliu valdykite 

atkūrimą. 
 

 

Mygtukas Veiksmas 

  Paleisti, pristabdyti arba tęsti atkūrimą. 

    / Peršokti į ankstesnį ar kitą takelį USB režime. 
USB USB atkūrimo metu pakartotinai 
spauskite, norėdami pasirinkti kartojimo arba 
maišymo režimą arba išjungti atkūrimo režimą. 

 
 

Gamyklinių nustatymų 
taikymas 

Galite grąžinti šiam gaminiui gamykloje 
užprogramuotus numatytuosius nustatymus. 

1 Bet kuriame šaltinio režime nuotolinio 

valdymo pultelyje 
per tris sekundes iš eilės paspauskite 
Volume -, BASS -, and TREBLE. 
» Baigus gamyklinių nustatymų 

grąžinimą, gaminys automatiškai 
išsijungia ir paleidžiamas iš naujo. 

 

Pastaba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Automatinis budėjimas 

Kai grojama prijungto prietaiso medija, 
„SoundBar“ automatiškai persijungia į budėjimo 
režimą po 15 minučių neaktyvaus mygtuko ir jei 
iš iš prijungto įrenginio neleidžiamas joks garso 
ar vaizdo įrašas. 

 

Ekrano ryškumo nustatymas 

Pakartotinai paspauskite DIM, kad šiame 
gaminyje pasirinktumėte kitokį ekrano ekrano 
ryškumą. 
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• Negalima išjungti maitinimo ar išimti USB atminties 
įrenginio, kai vyksta programinės įrangos atnaujinimas, 
nes galite sugadinti šį grotuvą. 

5 Atnaujinimo 
programinė įranga 

Norėdami gauti geriausias funkcijas ir 
palaikymą, atnaujinkite savo gaminį su naujausia 
programine įranga. 

Ko jums reikės 
• Prijunkite šį gaminį prie televizoriaus 

per HDMI. 

 

Programinės įrangos versijos 
tikrinimas 

HDMI ARC šaltinyje nuotolinio valdymo 
pultelyje spauskite iš eilės seką TREBLE -, 
BASS - ir Volume. 

 

Programinės įrangos 
atnaujinimas naudojant USB 

1 Paskutinę programinės įrangos 
versiją patikrinkite adresu 
www.philips.com/support. 
• Raskite savo modelį spauskite 

„Programinė įranga ir tvarkyklės“. 

2 Atsisiųskite programinę įrangą į USB 

atminties 
įrenginį. 

a Išarchyvuokite parsisiųstą failą (jei 
jis suarchyvuotas), ir įsitikinkite, 
kad išarchyvuoto failo 
pavadinimas yra „HTL2163.BIN“. 

b Failą „HTL2163.BIN“ patalpinkite  
šakninėje direktorijoje. 

3 Prijunkite USB atmintinę prie šio 
įrenginio (USB) jungties. 

4 Perjunkite šį gaminį prie HDMI ARC 

šaltinį ir perjunkite savo televizorių į HDMI 

šaltinį. 

5 Nuotolinio valdymo pulte per šešias 
sekundes paspauskite du kartus, tada - 
garsumas + vieną kartą, tada laikykite 
nuspaudę SURROUND ON. 
» Jei aptinkama atnaujinimo laikmena, 

televizoriaus ekrane būsite paraginti 

pradėti naujinimą. 

» Jei atnaujinimo laikmena neaptinkama, 
televizoriaus ekrane rodomas klaidos 
pranešimas. Įsitikinkite, kad naujausia šio 
gaminio programinė įranga įdėta į USB 
atmintinę. 

6 Paspauskite, kad pradėtumėte naujinimą. 

7 Palaukite, kol bus baigtas naujinimas. 
» Jei naujinimas baigtas, šis gaminys 

automatiškai išsijungia ir vėl 
įjungiamas. 
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• Dėl netinkamo montavimo prie sienos gali įvykti 
nelaimingas atsitikimas, sužeisti asmenys arba 
sugadintas turtas. Jei turite užklausą, kreipkitės į savo 
šalies klientų aptarnavimo tarnybą. 

• Prieš montuodami prie sienos įsitikinkite, kad ji gali 
atlaikyti 
„SounBar“ svorį 

• Prieš montuojant sieną, nereikia pašalinti keturių 
guminių kojų, esančių „SoundBar“ apačioje, nes 

• Specifikacijos ir dizainas gali keistis  
iš anksto neįspėjus. 

6 Tvirtinimas 
prie sienos 

 
Pastaba. 

7 Gaminio 
specifikacijos 

 
Pastaba. 

 
 
 
 
 

 

 
Varžto ilgis / skersmuo 
Priklausomai nuo „SoundBar“ montavimo 
sienos, įsitikinkite, kad naudojate tinkamo 
ilgio ir skersmens varžtus. 

 

Žr. Greito paleidimo vadovo iliustraciją apie 
tai kaip „SoundBar“ pritvirtinti prie sienos. 
1) Sienoje išgręžkite dvi skyles. 
2) Užfiksuokite kaiščius ir varžtus į skyles. 
3) Ant tvirtinimo varžtų pakabinkite 

„SoundBar“. 

Stiprintuvas 

• Bendra išvesties galia: 
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD) 

• Dažninis atsakas: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB 
• Signalo ir triukšmo santykis: > 65 dB 

(CCIR) / (A svertinis) 
• Įvesties jautrumas: 

• AUX: 900 mV 
• AUDIO IN: 500 mV 

 

Garsas 

• S/PDIF skaitmeninė garso įvestis: 
• Bendraašis: IEC 60958-3 
• Optinis: TOSLINK 

 

USB 

• Suderinamumas: Hi-Speed USB (2.0) 
• Klasės palaikymas USB Mass Storage 

Class (MSC) 
• Failų sistema: FAT16, FAT32, NTFS 
• Palaiko MP3 ir WMA failų formatus 
• Diskretizavimo dažnis: 

• MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 
kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 
kHz, 48 kHz 

• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz 
• Pastovus bitų dažnis: 

• MP3: 8 kbps–320 kbps 
• WMA: 32 kbps–192 kbps 

• Versija: 
• WMA: V7, V8, V9 

3,5–4 mm 

 
 
 

4 mm 
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• Šis gaminys palaiko WMA failus, kurie konvertuojami 
naudojant „Windows Media“ leistuvą (WMA failai, 
konvertuoti kitais failų formatų konverteriais, gali 
neveikti). 

 
Pastaba. 

 
 
 
 

 
 

Pagrindinis blokas 

• Maitinimas: 
• Modelis („Philips“ KS maitinimo 

adapteris): DYS602-210309W; 
AS650- 210-AA309 

• Įvestis 100–240V~, 50/60 Hz 1,5 A 
• Išvestis: 21 V , 3,09 A 

• Energijos sąnaudos budėjimo režimu: ≤ 
0,5 W 

• Kolonėlių varža 
• Garsiakalbis: 8 omai 
• aukštadažnis garsiakalbis: 16 omai 

• Garsiakalbių tvarkyklės: 2 x (90 mm 
/ 3,5 col. x 34 mm / 1,3 col.) 
garsiakalbis + 2 x 31 mm / 1,2 col 
aukštadažnis garsiakalbis 

• Matmenys (P x A x G): 843 x 52 x 60 
mm 

• Svoris: 1,4 kg 

 
 

Žemadažnis garsiakalbis 

• Varža: 3,6 omai 
• Garsiakalbių tvarkyklės: 1 x 134 

mm (5,25 col.) garsiakalbis 
• Matmenys (P x A x 

G): 165 x 240 x 297 
mm 

• Svoris: 2,5 kg 

 
 

Nuotolinis valdymo pultelio baterijos 

• 1 x AAA-R03-1,5 V 

 
 

Budėjimo režimo informacija 

• Kai gaminys 15 minučių neveikia, jis 
automatiškai perjungiamas į budėjimo 
režimą arba įjungtą budėjimo režimą. 

• Energijos suvartojimas budėjimo arba 

tinklo budėjimo režimu yra mažesnis 
nei 0,5 W. 

• Norėdami išjungti Bluetooth ryšį, 
palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo 
pulto Bluetooth mygtuką. 

• Jei norite suaktyvinti Bluetooth ryšį, 
įjunkite Bluetooth ryšį Bluetooth 
įrenginyje arba įjunkite Bluetooth ryšį 
per NFC žymą (jei yra). 
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• Elektros smūgio pavojus. Niekada nenuimkite 
gaminio korpuso. 

8 Trikčių šalinimas 

Įspėjimas 
 
 

 
Kad garantija galiotų, niekada nebandykite 
patys taisyti gaminio. 
Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš 
kreipdamiesi dėl remonto, patikrinkite šiuos 
punktus. Jei problema nedingsta, kreipkitės 
pagalbos adresu www.philips.com/support. 

 

Pagrindinis blokas 

„SoundBar“ mygtukai neveikia. 
• Keletui minučių atjunkite „SoundBar“ 

nuo maitinimo šaltinio, tada vėl 
prijunkite. 

 

Garsas 

Iš „SoundBar“ kolonėlių nesigirdi garso. 
• Prijunkite garso kabelį iš „SoundBar“ 

prie televizoriaus ar kitų įrenginių. 
Tačiau, kai „SoundBar“ ir televizorius 
prijungiami per HDMI ARC jungtį, 
nereikia atskiro garso ryšio. 

• Iš naujo nustatykite savo „SoundBar“ 
gamyklinius nustatymus. 

• Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite 
tinkamą garso įvestį. 

• Įsitikinkite, kad „SoundBar“ nėra 
nenutildytas. 

Iškraipytas garsas arba aidas. 
• Jei per televizoriaus garso klausotės per 

„SoundBar“, įsitikinkite, kad televizorius 
nutildytas. 

Garso ir vaizdo įrašai nėra sinchronizuojami. 
• Norėdami sinchronizuoti garsą su 

vaizdo įrašu, paspauskite AUDIO 
SYNC +/-. 

Švieslentėje rodomas klaidos pranešimas. 

• Kai rodomas „ERROR“, tai rodo, kad 
įvesties garso formatas nepalaikomas. 

• Kai rodomas „USB ERROR“, tai rodo, 
kad prijungtas USB įrenginys 
nepalaikomas. 

• Kai mirksi „HDMI ARC“, tai rodo, kad 
prijungtas televizorius nėra 
suderinamas su HDMI ARC  
arba aptinkamas nepalaikomas garso 
formatas. 

 
Bluetooth 

Prietaisas negali prisijungti prie „SoundBar“. 
• Prietaisas nepalaiko suderinamų 

„SoundBar“ profilių. 
• Neįjungėte įrenginio Bluetooth funkcijos. 

Kaip įjungti funkciją, žr. įrenginio naudotojo 
vadovą. 

• Įrenginys netinkamai prijungtas. 
Prijunkite tinkamai. 

• „SoundBar“ jau prijungtas prie kito 
Bluetooth įrenginio. Atjunkite prijungtą 
įrenginį, tada bandykite dar kartą. 

Garso atkūrimo iš prijungto Bluetooth įrenginio 
kokybė yra prasta. 
• Prastas Bluetooth priėmimas Perkelkite 

įrenginį arčiau „SoundBar“ arba pašalinkite 
kliūtis tarp įrenginio ir „SoundBar“. 

Prijungtas Bluetooth įrenginys nuolat prisijungia ir 
atsijungia. 
• Prastas Bluetooth priėmimas Perkelkite 

įrenginį arčiau „SoundBar“ arba pašalinkite 
kliūtis tarp įrenginio ir „SoundBar“. 

• Norėdami išvengti trukdžių, Bluetooth 
įrenginyje išjunkite Wi-Fi funkciją. 

• Kai kurių Bluetooth ryšių atveju Bluetooth 
ryšys gali būti automatiškai išjungiamas 
siekiant taupyti energiją. Tai nereiškia jokio 
„SoundBar“ gedimo. 
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