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l1 OLULINE!

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised. Kui 
kahju on põhjustatud juhiste mitte järgimisest, siis 
garantii ei kehti.

Abi ja tehniline tugi

Laialdase veebitoe saamiseks, külastage 
veebelehekülge www.philips.com/welcome 
selleks, et:
•	 alla	laadida	kasutusjuhend	ja	kiirjuhend
•	 vaadata	videoõpetusi	(saadaval	ainult	valitud	

mudelitel)
•	 leida	vastuseid	korduvatele	küsimustele	

(KKK)
•	 saata	meile	küsimusi
•	 suhelda	meie	tugiesindajaga.	
Keele valimiseks järgige juhiseid veebileheküljel ja 
siis sisestage oma tootemudeli number.
Alternatiivselt võite pöörduda oma riigi Philipsi 
klienditeeninduse poole, enne pöördumist 
märkige üles toote mudeli- ja seerianumber. Selle 
informatsiooni leiate toote tagaküljelt või toote 
alt.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!
•	 Enne	ühenduste	loomist	või	muutmist	

veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust 
väljas.

•	 Seade	ja	lisatarvikud	ei	tohi	kokku	puutuda	
vihma või veega. Ärge asetage sellele 
vedelikuga täidetuid esemeid, näiteks vaase. 
Kui seadme peale või sisse satub vedelik siis 
võtke see viivitamatult vooluvõrgust välja 
ning pöörduge klienditeeninduse poole, et 
nad seadme üle kontrolliksid enne uuesti 
kasutamist.

•	 Ärge	kunagi	asetage	seadet	või	lisatarvikuid	
lahtise tule või teiste soojusallikate juurde, 
kaasa arvatud otsene päikesevalgus.

•	 Ärge	kunagi	sisestage	esemeid	seadme	
ventilatsiooniavadesse või piludesse.

•	 Kui	eraldusseadmena	kasutatakse	MAINS	
pistikut või pistikupesa, peab lahtiühendatav 
seade olema töövalmis.

•	 Patareid	(patareide	pakk	või	installeeritud	
patareid) ei tohi olla üleliigse kuumuse käes, 
nt päikesekiirgus, tuli või muu taoline.

•	 Eemaldage	seade	elektrivõrgust	enne	
äikesetorme.

•	 Kui	eemaldate	seadet	elektrivõrgust,	siis	alati	
tõmmake juhet käepidemest, mitte kunagi 
ärge tõmmake juhtmest.

Lühise või tulekahju oht!
•	 Identifitseerimise	ja	tarneklasside	kohta	

leiate infot toote tagaküljel või toote all 
asuval sildil.

•	 Enne	sedame	vooluvõrku	ühendamist	
veenduge, et elektripinge väärtus vastab 
seadme elektripinge väärtusega, mis on 
kirjutatud seadme all või tagaküljel. Ärge 
kunagi ühendage seadet vooluvõrku, kui 
pinged on erinevad.

Toote vigastamise või kahjustamise oht!
•	 Toode	peab	olema	seinale	kinnitatud	kindlalt	

ning vastavalt tootja juhistele. Kasutage ainult 
kaasaantud seinakinnitust (kui on pakendiga 
kaasas). Kui toode on halvasti seina 
külge kinnitatud siis võib see põhjustada 
õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui teil 
on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi 
klienditeeninduse poole.

•	 Ärge	kunagi	asetage	esemeid	toitejuhtme	
peale või teiste elektroonikaseadmete peale.

•	 Kui	toodet	on	transporditud	temperatuuril	
alla 5°C, siis enne vooluvõrku ühendamist 
oodake kuni toode on üles soojenenud 
toatemperatuurini.

•	 Selle	toote	osad	võivad	olla	klaasist.	
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks käsitlege 
ettevaatlikult.

http://www.philips.com/welcome


4

Ülekuumenemise oht!
•	 Ärge	kunagi	paigutage	seadet	kinnisesse	

ruumi. Alati jätke seadme ümber umbes 
20 cm ruumi ventilatsiooni jaoks. Veenduge, 
et kardinad või muud esemed ei blokeeri 
seadme ventilatsiooniavasi.

Saastumise oht!
•	 Ärge	kasutage	erinevaid	patareisi	(uus	ja	

vana või süsinik ja leeliseline patareid jne.).
•	 TÄHELEPANU:	Kui	patareid	on	valesti	

paigaldatud, siis võib tekkida plahvatusoht. 
Asendamiseks tohib kasutada üksnes sama 
või samaväärset tüüpi patareid.

•	 Eemaldage	patareid	kui	need	on	tühjaks	
saanud või kui te ei kasuta pulti pikema aja 
jooksul.

•	 Patareid	sisaldavad	keemilisi	ühendeid,	need	
tuleb nõuetekohaselt utiliseerida

Patareide alla neelamise oht!
•	 Toode	/	pult	võib	sisaldada	mündi	/	nupu	

suurses patareid, mille võib alla neelata. 
Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas! 
Allaneelamisel võib patarei põhjustada 
raskeid vigastusi ning see võib surmaga 
lõppeda. Tõsised sisemised põletused 
võivad tekkida kahe tunni jooksul pärast 
allaneelamist.

•	 Kui	kahtlustate,	et	patarei	on	alla	neelatud	
või keha sees, pöörduge viivitamatult arsti 
poole.

•	 Patarei	vahetamisel	hoidke	kõik	uued	ja	
vanad patareid lastele kättesaamatus kohas. 
Pärast patareide vahetamist veenduge, et 
patareikate oleks kindlalt suletud.

•	 Kui	patareipesa	kinnitamine	täielikult	ei	ole	
võimalik, lõpetage toote kasutamine. Hoidke 
lastele kättesaamatus kohas ja pöörduge 
tootja poole.

See on II klassi sümboliga toode, mis tähendab, 
et sellel on kahekordne isolatsioonisüsteem ning 
puudub maandus.

Hoolitse oma seadme eest

Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrokiust 
lappi.

Hooli keskkonnast

Teie vana toote ja patareide utiliseerimine

Teie toode on kujundatud ja toodetud 
kvaliteetsete materjalide ja koostisosadega, mida 
saab ringlusse saata ja taaskasutada.

Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele 
kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.

Käesolev sümbol tähendab, et toode sisaldab 
patareisi, millele kohaldatakse Euroopa direktiivi 
2013/56/EL ning seda ei tohi utiliseerida koos 
majapidamisjäätmetega. Tutvuge kohaliku elektri- 
ja elektroonikatoodete ning patareide kogumise 
süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge 
utiliseerige toodet ja patareisi kunagi koos 
tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete 
ja patareide õige utiliseerimine aitab ennetada 
keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid 
negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine
Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege 
patarei paigaldamise peatükki.
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lFCC ja ICC hoiatus 
kasutajatele (Ainult USA ja 
Kanada)

FCC INFORMATSIOON
Hoiatus:
•	 See	toode	peaks	olema	paigutatud	

minimaalselt 20 cm kaugusele radiaatoritest 
& inimese kehast.

•	 Vastutava	osapoole	nõusolekuta	tehtud	
muudatused ja kohandused võivad kasutaja 
jaoks tuua kaasa seadme kasutamise õiguse 
kehtetuks muutumise. 

MÄRKUS: Käesolevat seadet on katsetatud 
ja leitud, et see on vastavuses B-klassi 
digitaalseadmete piirväärtustega FCC reeglite osa 
15 kohaselt. Nimetatud piirväärtused on mõeldud 
pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu 
kodustes paigaldistes. Käesolev seade tekitab, 
kasutab ja võib eraldada raadiosagedusenergiat 
ning võib juhul, kui seda ei installeerita ja kasutata 
vastavalt juhistele võib see kahjustada raadiosidet. 
Puudub siiski garantii, et teatud paigalduses ei teki 
häireid. Kui käesolev seade põhjustab kahjulikke 
häireid raadio- või televisioonivastuvõtul, 
mille saab teha kindlaks seadet sisse ja välja 
lülitades, kasutajat julgustatakse proovima häire 
kõrvaldamiseks järgmisi meetmeid ükshaaval või 
mitut korraga:

•	 Vastuvõtuantenni	ümberpaigutamine.
•	 Suurendage	seadme	ja	vastuvõtja	

vahelist kaugust.
•	 Ühendage	seade	väljundisse,	mis	ei	ole	

samas vooluahelas kui vastuvõtja.
•	 Abi	saamiseks	pöörduge	kaupmehe	või	

kogenud raadio-/teleka tehniku poole.

See seade sisaldab litsentsivaba saatjat / 
vastuvõtjaid, mis vastavad Kanada Innovatsiooni, 
Teaduse ja Majanduse arenduse litsentsile. 
Käitamisele kohaldatakse järgmist kahte nõuet:
1. See seade ei pruugi põhjustada interferentsi.
2. See seade peab aktsepteerima kõiki 

vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, 
mis võivad tuua kaasa soovimatu 
funktsioneerimise.

Vastavus

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete 
nõuetele.
MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib 
käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses 
direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja muude 
sätetega. 
Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt  
www.p4c.philips.com.

http://www.p4c.philips.com
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2 Teie heliriba
Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsi 
juurde! Philipsi parima klienditeeninduse 
saamiseks registreerige oma heliriba veebilehel 
www.philips.com/welcome.

Põhiseade

See sektsioon sisaldab ülevaadet põhiseadmest.

    

 Puldi sensor

 Ooterežiimi märgutuli
Kui see põleb, siis heliriba on ooterežiimis.

 Heliriba LED-märgutuli
•	 Aux / USB: Kui see põleb, siis heliriba 

on AUX režiimis. Kui see vilgub, siis 
heliriba on USB režiimis.

•	 BT: Kui see põleb, siis heliriba on 
Bluetooth režiimis.

•	 Optiline: Kui see põleb, siis heliriba on 
optilises režiimis.

•	 HDMI (ARC): Kui see põleb, siis heliriba 
on HDMI ARC režiimis.

 Allikas
Valige heliriba jaoks sisend.

	Vol+/Vol- (Helitugevus)
Suurendage või vähendage helitugevust.

	  (Ooterežiim sisse lülitatud) 
Lülitage heliriba sisse või ooterežiimi.

Juhtmevaba bassikõlar

See sektsioon sisaldab ülevaadet juhtmevabast 
bassikõlarist.

   

	AC~ pistikupesa
Ühendage toiteallikaga.

	KOKKUÜHENDAMISE nupp
Vajutage, et minna kokkuühendamise režiimi 
bassikõlari jaoks.

 Bassikõlari märgutuli
•	 Kui	seade	on	sisse	lülitatud	siis	märgutuli	

süttib.
•	 Juhtmevaba	ühendamise	ajal	bassikõlari	

ja põhiseadme vahel vilgub kiirelt oranž 
märgutuli.

•	 Kui	ühendamine	oli	edukas,	jääb	põlema	
oranž märgutuli.

•	 Kui	ühendamine	ebaõnnestus,	vilgub	
oranž märgutuli aeglaselt.

Pult

See sektsioon sisaldab ülevaadet puldist.

  (Ooterežiim sisse lülitatud)
Lülitage heliriba sisse või ooterežiimi.

  (Vaigista)
Vaigistage või taastage helitugevus.

  /  (Eelmine/Järgmine)
USB/BT režiimis eelmisele võib järgmisele 
loole liikumine.

http://www.philips.com/welcome.
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lPistikupesad

See sektsioon annab ülevaate pistikupesadest teie 
heliribal.

  



	AC~
Ühendage toiteallikaga. 

	AUX
Helisisend, näiteks MP3 mängija (3,5 mm 
pesa).

  USB
•	 Helisisend	USB	seadmest.
•	 Uuendage	selle	toote	tarkvara.	

 HDMI (ARC)
Ühendage teleri HDMI pistikuga. 

	OPTILINE
Ühendage optilisse heliväljundisse teleril või 
muul digitaalsel seadmel.

	Seinakinnituse kruvid

  (Esita/Peata)
Alusta, peata või jäta esitamist USB/BT 
režiimis.

	Vol+/Vol- (Helitugevus)
Suurendage või vähendage helitugevust.

	Allikate nupud
AUX: Lülitage oma heliseade MP3 režiimile 
(3,5 mm pesa).

BT/KOKKUÜHENDAMINE: Lülitage 
Bluetooth režiimile. Vajutage ja hoidke all, et 
aktiveerida Bluetooth režiim või eksisteeriva 
Bluetooth ühenduse lõpetamiseks. 

Optiline: Lülitage oma heliseade optilisele 
režiimile.

HDMI (ARC): Lülitage oma allikas HDMI 
ARC režiimile.

USB: Lülitage USB režiimile. 

	EQ
Valige Ekvalaiseri (EQ) efekt.
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Patareidega seotud ettevaatusabinõud
•	 Kui	pulti	ei	kasutata	pikema	aja	jooksul	(üle	

kuu aja) siis eemaldaga patareid puldist 
selleks, et vältida lekete tekkimist.

•	 Kui	patareid	lekivad	siis	pühkige	välja	
lekkinud vedelik ära ning pange uued 
patareid puldi sisse.

•	 Kasutage	ainult	siinkirjeldatud	patareisi.
•	 Ärge	kuumutage	või	võtke	patareisi	lahti.
•	 Ärge	kunagi	visake	neid	tulle	või	vette.
•	 Ärge	pange	patareisi	koos	teiste	metalliliste	

esemetega ühte kohta. See võib põhjustada 
patareide lekkimist, lühise tekkimist või 
plahvatust.

•	 Ärge	kunagi	laadige	patareisi,	välja	arvatud	
juhul, kui tegemist on taaslaetava patareiga.

Paigutus

Asetage bassikõlar vähemalt 1 m kaugusele 
heliribast, ning 10 cm kaugusele seinast.
Parima tulemuse saamiseks paigaldage bassikõlar 
nii, nagu on näidatud allpool.

10 cm/4"

1 m/3 ft

Puldi ettevalmistamine

•	 Kaasasolev	pult	võimaldab	seadet	kaugelt	
juhtida.

•	 Isegi	kui	pulti	kasutatakse	ettenähtud	ulatuses	
(6 m), siis võib puldi funktsioneerimine 
olla võimatu, kui puldi ja seadme 
vahel on esemeid, mis takistavad puldi 
funktsioneerimist.

•	 Kui	pulti	kasutatakse	teiste	seadmete	juures,	
mis töötavad infrapunakiirgusel siis võib 
puldi töö olla häiritud ja vastupidiselt võivad 
ka teised seadmed võivad olla häiritud.

Esmakordne kasutamine:
Tootel on eelnevalt 
paigaldatud liitium 
CR2025 patarei. 
Puldi aktiveerimiseks 
eemaldage kaitsekile 
patareilt.

Vahetage puldi patarei
•	 Pult	kasutab	CR2025,	3	V	liitium	patareid.

1 Liigutage patareialuse klemmi ettepoole.

2 Nüüd eemaldage patareialus pesast ära.

3 Eemaldage tühjad patareid ning asetage 
uued CR2025 patareid puldi aluse sisse ja 
veenduge, et patarei on õigesti sisestatud 
(+/-).

4 Libistage patareialus tagasi puldil olevasse 
pesasse.
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l3 Ühendus

See sektsioon aitab teil ühendada oma heliriba 
teleri ja muude seadmetega ning seda lähtestada. 
Lisateavet heliribal olevate pistikute ja lisatarvikute 
kohta leiate kiirjuhendist.

Märkus

•	 	Identifitseerimise	ja	tarneklasside	kohta	leiate	infot	
toote tagaküljel või toote all asuval sildil.

•	 	Enne	ühenduste	loomist	või	muutmist	veenduge,	
et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.

Ühendage HDMI (ARC) 
pistikupesaga

Teie heliriba toetab HDMI-d tagasikanaliga (ARC). 
Kui teie teler on HDMI ARC toega, siis on 
võimalik teleri heli kuulata läbi heliriba, kasutades 
ühte HDMI kaablit.

HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

1 Kasutades kiire ühendusega HDMI kaablit, 
ühendage HDMI OUT (ARC)-TO TV pistik 
heliribal HDMI ARC pistikupesaga telekal.
•	 HDMI ARC pistik võib olla teleril 

märgistatud teistmoodi. Lisateave on 
leitav teleka kasutusjuhendist.

2 Lülitage oma teleris sisse HDMI-CEC 
toimingud. Lisateavet selle kohta leiate teleka 
kasutusjuhendist.

Märkus

•	 	Teie	telekas	peab	toetama	HDMI-CEC	ja	ARC	
funktsiooni. HDMI-CEC ja ARC funktsioonid 
peavad olema sisse lülitatud.

•	 	HDMI-CEC	ja	ARC	ülesseadistamise	meetod	
sõltub telekast. Lisateavet ARC funktsiooni kohta 
leiate oma teleka kasutusjuhendist.

•	 	Ainult	HDMI	1.4	toega	kaablid	toetavad	ARC	
funktsiooni.

Ühendage optilise 
pistikupesaga

OPTILINE

OPTILINE VÄLJUND

1 Kasutades optilist kaablit, ühendage 
OPTICAL pistik heliribal OPTILINE VÄLJA 
pistikupesaga teleril või muul seadmel.
•	 Digitaalne	optiline	pistik	võib	olla	

märgistatud SPDIF või SPDIF OUT.

Ühendage AUX pistikupesaga

•	 Kasutage	3,5	mm	otstega	kaablit	(kaasa	
antud), et ühendada teleri kõrvaklappide 
pistikupesa AUX pistikupesaga seadmel.

AUX

Kõrvaklapid
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AUX

HELI VÄLJUND

V

P

•	 Kasutage	RCA	ja	3,5	mm	otsaga	kaablit	(pole	
kaasa antud), et ühendada teleri heliväljundi 
pistikupesad AUX pistikupesaga seadmel.

Ühendage elektrivõrku

•	 Enne	AC	juhtme	ühendamist	võrku	
veenduge, et kõik vajalikud ühendused on 
tehtud.

•	 Toote kahjustamise oht! Veenduge, et 
toiteallika ja seadme pinged vastavad, infot 
seadme pinge kohta leiate seadme alt või 
tagaküljel.

•	 Ühendage	MAINS	kaabel	AC	pistikupesasse	
seadmel ja siis ühendage MAINS pistikupessa.

•	 Ühendage	MAINS	kaabel	AC	pistikupessa	
bassikõlaril ja siis MAINS pistikupessa.

Ühendage bassikõlariga

Automaatne ühendamine
Ühendage heliriba ja bassikõlar MAINS 
pistikupesadesse ja vajutage „ON“ nuppu 
seadmel või puldil, et seadet sisse ON lülitada.
Bassikõlar ja heliriba ühenduvad üksteisega 
automaatselt.
•	 Kui	bassikõlar	ühendub	heliribaga	siis	Pair 

märgutuli bassikõlaril vilgub kiiresti.
•	 Kui	bassikõlar	on	edukalt	ühendatud	

heliribaga, siis „Pair“ märgutuli bassikõlaril 
vilgub ühtlaselt.

•	 Ärge	vajutage	nuppu	„PAIR“	bassikõlari	
taga, see on mõeldud ainult manuaalseks 
ühendamiseks.

Manuaalne ühendamine
Kui juhtmevabast bassikõlarist ei kosta heli, siis 
tuleb bassikõlar ühendada manuaalselt.

1 Ühendage mõlemad seadmed vooluvõrgust 
välja kolmeks minutiks ning siis ühendage 
mõlemad seadmed uuesti vooluvõrku.

2 Vajutage ja hoidke all PAIR nuppu paar 
sekundit, „PAIR“ nupp asub bassikõlari taga. 

  PAIR märgutuli bassikõlaril hakkab 
kiiresti vilkuma.

3 Siis vajutage  seadmel või puldil, et seade 
sisse lülitada.

  Pair märgutuli bassikõlaril lõpetab 
vilkumise, kui ühendamine oli edukas.

4 Kui „PAIR“ märgutuli ikka vilgub siis korrake 
samme 1-3.

Vihje

•	 	Bassikõlar	peaks	olema	6	m	ulatuses	heliribast	ja	
avaras ruumis (mida lähemal seda parem).

•	 	Eemaldage	esemed	bassikõlari	ja	heliriba	
vahelt, need võivad takistada nende korrektset 
funktsioneerimist.

•	 	Kui	juhtmevaba	ühendus	ebaõnnestub	ikka	siis	
kontrolliga kas on mingisugune interferents või 
konflikt kuskil (näiteks interferents elektrooniliselt 
seadmelt). Eemaldage need probleemid ja korrake 
ülaltooduid protseduure.

•	 	Kui	põhiseade	ei	ole	ühendatud	bassikõlariga	ja	see	
on sisse lülitatud, siis „POWER“ märgutuli vilgub.
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l4  Kasutage oma 
heliriba

See sektsioon näitab kuidas heliriba kaudu esitada 
heli teistest ühendatud seadmetest.

Enne kui alustate
•	 Tehke	kiirjuhendis	või	kasutusjuhendis	välja	

toodud vajalikud ühendused.
•	 Ühendage	heliriba	õige	allikaga	teiste	

seadmete jaoks.

Lülitage SISSE ja VÄLJA

•	 Esmakordsel	vooluvõrku	ühendamisel	on	
seade OOTEREŽIIMIS. OOTEREŽIIMI 
märgutuli põleb punaselt.

•	 Vajutage	  nuppu puldil, põhiseadme sisse/
välja lülitamiseks.

•	 Ühendage	seade	vooluvõrgust	välja,	kui	
soovite seadet täielikult välja lülitada.

•	 Kui	telekas	või	väline	seade	(Ainult	AUX	
pistikute jaoks) on ühendatud siis põhiseade 
lülitab ennast sisse, kui telekas või väline 
seade lülitatakse sisse.

Automaatne ooterežiim

Seade läheb ooterežiimi pärast 15. minutit, kui 
telekas või väline seade on eemaldatud või välja 
lülitatud.
•	 Seadme	täielikuks	välja	lülitamiseks	võtke	see	

vooluvõrgust välja.
•	 Energia	säästmiseks	lülitage	seade	täielikult	

välja, kui te seda ei kasuta.

Valige Režiim

1 Vajutage  nuppu põhiseadmel korduvalt 
või vajutage AUX, OPTICAL, HDMI ARC, 
BT PAIR, USB nuppe soovitud režiimi 
valimiseks. 

 Heliriba märgutuli näitab milline režiim 
on hetkel kasutusel.

•	 Aux / USB: Kui see põleb, siis heliriba 
on AUX režiimis. Kui see vilgub, siis 
heliriba on USB režiimis.

•	 BT: Kui see põleb, siis heliriba on 
Bluetooth režiimis.

•	 Optiline: Kui see põleb, siis heliriba on 
optilises režiimis.

•	 HDMI (ARC): Kui see põleb, siis heliriba 
on HDMI ARC režiimis.

Valige Ekvalaiseri (EQ) efekt

Valige	eelnevalt	defineeritud	heli	režiimide	
hulgast välja selline, mis on teile sobilik.

1 Vajutage EQ nuppu puldil, et valida soovitud 
ekvalaiseri efekt. 

 Kõik märgutuled süttivad põlema umbes 
0,5 sekundiks, viidates sellele, et olete 
EQ menüüs.

 Märgutuled süttivad vastavalt praegusele 
EQ režiimile järgmiselt:

•	  (Film)
sobilik	filmide	vaatamiseks

•	  (Muusika)
sobilik muusika kuulamiseks

•	  (Uudised)
sobilik uudiste kuulamiseks

 Vajutage EQ nuppu režiimide 
vahetamiseks.
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Muutke helitugevust

1 Vajutage Vol+/Vol- (Helitugevus) 
helitugevuse suurendamiseks või 
vähendamiseks.
•	 Heli	vaigistamiseks	vajutage	  (Vaigista).
•	 Helitugevuse	taastamiseks	vajutage	

(Vaigista) uuesti või vajutage Vol+/Vol- 
(Volume).

Märkus: Helitugevuse muutmisel vilgub 
LED märgutuli kiirelt. Kui olete saavutanud 
maksimaalse/minimaalse helitugevuse, siis LED 
märgutuli vilgub üks kord.

Bluetooth toimingud

Ühendage heliriba Bluetooth seadmega (näiteks 
iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või 
läpakas) ning siis saate kuulata audio faile, mis on 
teie seadmes, läbi heliriba.

Mida on selleks vaja
•	 Bluetooth	seadet,	mis	toetab	Bluetooth	

profiili	A2DP	AVRCP	ja	millel	on	Bluetooth	
4.2 + EDR või uuem.

•	 Heliriba	ja	Bluetooth	seadme	vaheline	
maksimaalne tööulatus on umbes 
10 meetrit.

1 Vajutage  nuppu seadmel korduvalt või 
vajutage BT nuppu puldil, et lülitada heliriba 
Bluetooth režiimile.

 BT Indikaator hakkab vilkuma.

2 Lülitage Bluetooth seadmel sisse ning 
otsige ja ühendage seade PHILIPS 
HTL3320 (Bluetoothi sisselülitamise 
kohta saata lisateavet Bluetooth seadme 
kasutusjuhendist).

 Ühenduse loomisel BT indikaator 
hakkab vilkuma.

3 Oodake, kuni kuulete heliriba hääljuhiseid.
  Kui ühendamine on edukas, süttib BT 

indikaator püsivalt.

4 Valige ja esitage audio faile või muusikat oma 
Bluetooth seadmest.
•	 Kui	heli	esitamisel	helistatakse	teie	

seadmele, siis muusika esitamine 
peatatakse. Muusika esitamine jätkub, 
kui kõne lõpetatakse.

•	 Kui	teie	Bluetooth	seade	toetab	AVRCP	
profiili,	võite	vajutada	puldil	  /  
nuppu järgmise loo esitamiseks või 
vajutada  nuppu peatamiseks / 
jätkamiseks.

5 Bluetooth režiimist lahkumiseks valige teine 
sisendallikas.
•	 Bluetooth	režiimile	tagasi	minnes	on	

Bluetooth ühendus aktiivne.

Märkus

•	 	Muusika	voogedastamist	võivad	segada	seinad,	
metallist ümbrised seadmel või muud seadmed, 
mis asuvad läheduses ja töötavad samal sagedusel.

•	 	Kui	te	soovite	heliribaga	ühendada	teist	Bluetooth	
seadet, vajutage ja hoidke all BT/PAIR nuppu 
puldil, et lõpetada Bluetooth ühendus praeguse 
seadmega.

AUX / OPTILINE / HDMI 
ARC Toimingud

Veenduge, et seade on ühendatud teleriga või 
heliseadmega.

1 Vajutage  nuppu põhiseadmel korduvalt 
või vajutage AUX, OPTICAL, HDMI ARC 
nuppe soovitud režiimi valimiseks.

2 Taasesituse funktsioonide kasutamiseks 
juhtige oma heliseadet otse.

3 Vajutage VOL +/- nuppe soovitud 
helitugevuse valimiseks.
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Vihje

•	 	Kui	te	olete	OPTILISE/HDMI	ARC	režiimis	ja	
seadmest ei tule heli ning staatuse märgutuli vilgub, 
on vajalik aktiveerida PCM või Dolby Digital 
signaali väljund allika seadmel (näiteks telekas, 
DVD või Blu-ray mängija).

USB toimingud

Nautige heli USB seadmelt, näiteks MP3 mängijalt 
või USB mälupulgalt jne.

1 Sisetage USB seade.

2 Vajutage Source nuppu seadmel korduvalt 
või vajutage USB nuppu puldil, et valida USB 
režiim.

3 Taasesituse ajal:

Nupp Tegevus
Alusta, peata või jätka esitamist.

 / Eelmisele võib järgmisele loole 
liikumine.

Vihje

•	 	Seade	toetab	kuni	32	GB	suuruseid	USB	seadmeid.
•	 	See	seade	suudab	esitada	MP3	/	WAV	/	WMA	

faile.
•	 	USB	pistiku	toetus:	5	V	 , 500 mA.

5 Seinakinnitus

Märkus

•	 	Kui	toode	on	halvasti	seina	külge	kinnitatud	siis	võib	
see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. 
Kui teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi 
klienditeeninduse poole

•	 	Enne	seinale	kinnitamist	veenduge,	et	sein	peab	
vastu heliriba raskusele.

•	 	Enne	seinale	riputamist	ei	tuleks	heliriba	all	olevaid	
kummist pehmendusi eemaldada, sest pärast neid 
ei ole võimalik enam tagasi panna.

Kruvi pikkus/diameeter
Sõltudes seinakinnitusest, veenduge, et kasutate 
kinnitamiseks õiges suuruses kruve.

3,5-4 mm

4 mm

> 25 mm

Vaadake jooniseid heliriba seinale kinnitamise 
kohta kiirjuhendis.
1)  Puurige seina kaks auku.
2)  Kinnitage tüüblid ja kruvid aukudesse.
3)  Riputage heliriba kurvide külge.
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6  Toote tehniline 
kirjeldus

Märkus

•	 	Tehnilised	andmed	ja	kujundus	võivad	muutuda	
ette teatamata.

Bluetooth
•	 Bluetoothi	profiilid:	A2DP,	AVRCP
•	 Bluetoothi	versioon:	4.2	+	EDR
•	 Sagedusriba/Väljundvõimsus:	 

2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
•	 2.4G	juhtmevaba	seadme	sagedusvahemik:	 

2400 MHz ~ 2483 MHz
•	 2.4G	juhtmevaba	seadme	maksimaalne	

võimsus: 6 dBm

Põhiseade
•	 Toiteallikas:	100-240	V~	50/60	Hz
•	 Kõlari	maksimaalne	väljundi	võimsus:	 

25 W x 4 + 50 W x 2
•	 Elektritarve:	25	W
•	 Elektritarve	ooterežiimis:	<	0,5	W
•	 USB:	5	V	  500 mA
•	 Sageduskaja:	120	Hz	-	20	KHz
•	 Sisendi	tundlikkus	(AUX):	500	mV
•	 Kõlarite	näivtakistus:	8	Ω	x	2	+	4	Ω
•	 Dimensioonid	(L	x	K	x	P):	 

950 x 67,3 x 81,7 mm
•	 Kaal:	2,2	kg
•	 Töötemperatuur:	0°C	-	45°C

Bassikõlar
•	 Toiteallikas:	100-240	V~,	50-60	Hz
•	 Väljundvõimsus:	100	W
•	 Elektritarve:	25	W
•	 Elektritarve	ooterežiimis:	<	0,5	W
•	 Sageduskaja:	40	Hz	-	120	Hz
•	 Näivtakistus:	3	Ω
•	 Dimensioonid	(L	x	K	x	P):	 

150 x 412 x 310 mm
•	 Kaal:	5,4	kg
•	 Töötemperatuur:	0°C	-	45°C

Pult
•	 Kaugus/Kaldenurk:	6	m/30°
•	 Patarei	tüüp:	CR2025
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l7 Tõrkeotsing

Hoiatus!

•	 	Tehnilised	andmed	ja	kujundus	võivad	muutuda	
ette teatamata.

Garantii	säilitamiseks	ärge	proovige	ise	teha	
parandustöid. 
Kui toote kasutamisel esineb probleeme, siis enne 
meiega ühenduse võtmist vaadake üle järgmised 
punktid. 
Kui teil on jätkuvalt probleeme, siis saate abi 
veebilehelt www.philips.com/welcome. 

Puudub elektriühendus
•	 Veenduge,	et	seade	on	korrektselt	

ühendatud vooluvõrku.
•	 Veenduge,	et	pistikupesas	on	vool.
•	 Heliriba	sisselülitamiseks	vajutage	  

ooterežiimi nuppu puldil või heliribal. 

Puudub heli
•	 Suurendage	helitugevust.	Suurendage	

helitugevust puldiga või nupuga heliribal.
•	 Vajutage	 	(VAIGISTA)	nuppu	puldil	ning	

veenduge, et heliriba ei ole vaigistatud.
•	 Vajutage	„SOURCE“	nuppe,	et	valida	mõni	

teine sisendallikas.
•	 Kui	kasutate	ühte	digitaalsisendit	ning	

puudub heli:
-  Proovige teleri väljundiks panna PCM või
-  Ühendage otse Blu-ray/muu seadmega, 

mõned telekad ei edasta digitaalset heli.
•	 Teie	teler	võib	olla	seadistatud	muutuva	

heliväljundiga. Veenduge, et heliväljundi 
seaded on FIKSEERITUD või STANDARD, 
mitte MUUTUV. Lisateabe saamiseks 
vaadake teleri kasutusjuhendit.

•	 Kui	kasutate	Bluetoothi,	veenduge,	et	
allikaseade ei ole vaigistatud.

Pult ei tööta
•	 Enne	kui	te	vajutate	taasesitamise	

kontrollnuppu, valige õige allikas.
•	 Viige	pult	seadmele	lähemale.
•	 Veenduge,	et	patarei	on	korrektselt	

sisestatud (+/-).
•	 Pange	uued	patareid.
•	 Sihtige	puldiga	otse	sensorisse,	mis	asub	

seadme esiküljel.

Bluetoothiga ühendamisel ei leitud 
sellise nimega seadet
•	 Veenduge,	et	Bluetooth	seadmel	on	

Bluetooth sisse lülitatud.
•	 Ühendage	seade	Bluetooth	seadmega	uuesti.

See on 15-minutiline 
väljalülitusfunktsioon, mis on üks ERPII 
standardi nõue energiasäästmiseks
•	 Kui	seadme	välise	sisendsignaali	tase	on	liiga	

madal, lülitatakse seade 15 minuti jooksul 
automaatselt välja. Palun suurendage välise 
seadme helitugevust.

Bassikõlar ei lähe tööle või bassikõlari 
märgutuli ei põle
•	 Võtke	bassikõlar	vooluvõrgust	välja	

kolmeks minutiks ja siis ühendage see uuesti 
vooluvõrku.

http://www.philips.com/welcome


Bluetoothi®	sõna	ja	logo	on	registreeritud	kaubamärgid	mida	omab	Bluetooth	SIG	Inc.	
Mõisted HDMI, HDMI kõrglahutusega multimeediumiliides ja HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing 
Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on Dolby 
Laboratories kaubamärgid.

Spetsifikatsioone	võib	muuta	ilma	ette	hoiatamata.
Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende 
kasutamine toimub litsentsi alusel. Käesolev toode on valmistatud ja müüdud MMD Hong 
Kong Holding Limitedi või mõne tema tütarettevõtte vastutusel ning käesoleva toote 
garantiiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.
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