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Varmista, että olet lukenut ja ymmärrät kaikki
ohjeet ennen kuin käytät tuotetta. Jos tuote
vaurioituu, koska ohjeita ei ole noudatettu, takuu ei
ole voimassa.

Ohje ja tuki
Saat kattavaa tukea verkosta osoitteessa
www.philips.com/welcome to:
• lataa käyttöopas ja pika-aloitusopas
• katso ohjevideot (saatavilla vain tiettyihin
malleihin)
• etsi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
(UKK)
• lähetä meille kysymys sähköpostitse
• chattaile asiakaspalvelumme edustajan kanssa.
Noudata verkkosivuston ohjeita valitaksesi kielen,
ja syötä sitten tuotteesi mallinumero.
Voit vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä maasi
kuluttajatukeen. Kirjoita tuotteen malli- ja
sarjanumero ylös ennen yhteydenottoa. Nämä
tiedot löytyvät tuotteen takaa tai pohjasta.

Turvallisuus
Sähköiskun tai tulipalon vaara!
• Ennen kuin luot tai muutat kytkentöjä,
varmista, että kaikki laitteet ovat irti
verkkovirrasta.
• Älä koskaan altista tuotetta ja lisävarusteita
sateelle tai nesteille. Älä koskaan aseta
nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita,
tuotteen lähellä. Jos tuotteen päälle roiskuu
nestettä, irrota se verkkovirrasta välittömästi.
Ota yhteyttä kuluttajatukeen tuotteen
tarkastamiseksi ennen käyttöä.
• Älä koskaan aseta tuotetta ja lisävarusteita
avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle,
mukaan lukien suoraan auringonvaloon.

•
•

•
•
•

Älä koskaan työnnä esineitä tuotteen
tuuletusaukkoihin tai muihin aukkoihin.
Kun verkkovirtapistoketta käytetään laitteen
irrottamiseen verkosta, verkkovirrasta
irrottamisen mahdollisuuden täytyy aina olla
helposti käytettävissä.
Paristot tai akku (akkupaketti tai asennetut
paristot) ei saa altistua kuumuudelle, kuten
auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
Irrota tuote verkkovirrasta ennen
ukkosmyrskyjä.
Kun irrotat virtajohdon, vedä aina töpselistä,
älä kaapelista.

Oikosulun tai tulipalon vaara!
• Näet laitteen ja virransyötön tiedot tuotteen
takana tai pohjassa olevasta tyyppikilvestä.
• Varmista ennen tuotteen liittämistä
verkkovirtaan, että sähköverkon jännite
vastaa tuotteen takana tai pohjassa
näkyvää jännitettä. Älä koskaan liitä tuotetta
verkkovirtaan, jos jännitteet eroavat
toisistaan.
Loukkaantumisvaara ja tuotteen
vahingoittumisen vaara!
• Seinäkiinnitystä varten tuote tulee kiinnittää
seinään turvallisesti asennusohjeiden
mukaisesti. Käytä vain mukana toimitettua
seinäkiinnikettä (mikäli saatavilla).
Vääränlainen seinäkiinnitys voi johtaa
onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi
kuluttajatukeen.
• Älä koskaan aseta tuotetta tai esineitä
virtajohtojen tai muiden sähkölaitteiden
päälle.
• Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 ºC lämpötilassa,
pura tuote pakkauksesta ja odota, että sen
lämpötila mukautuu huoneen lämpöiseksi
ennen kuin liität sen verkkovirtaan.
• Jotkin tämän tuotteen osat saattaa olla
valmistettu lasista. Käsittele varoen
välttääksesi henkilö- ja tuotevahingot.

3

Suomi

1 Tärkeää

Ylikuumentumisen riski!
• Älä koskaan asenna tätä tuotetta suljettuun
tilaan. Jätä aina vähintään neljä senttimetriä
tilaa tuotteen ympärille ilmanvaihtoa varten.
Varmista, etteivät verhot ja muut esineet
peitä tuotteen tuuletusaukkoja.

Tuotteen huolto

Kontaminaatiovaara!
• Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai hiilija alkaliparistoja jne.).
• HUOMIO:Väärin asennettu akku tai paristo
saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.Vaihda vain
samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen.
• Poista tyhjät paristot, tai jos kaukosäädintä ei
käytetä pitkään aikaan.
• Paristot sisältävät kemikaaleja, ja ne tulee
hävittää asianmukaisesti

Ympäristöstä huolehtiminen

Paristojen nielemisen riski!
• Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää
nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä
paristo aina lasten ulottumattomissa! Paristo
voi nieltynä aiheuttaa vakavia vammoja tai
kuoleman.Vakavia palovammoja voi ilmetä
kahden tunnin sisällä sen nielemisestä.
• Jos luulet, että paristo on ehkä nielty tai
joutunut jonkin kehon osan sisään, tulee
hakeutua välittömästi lääkäriin.
• Paristoja vaihtaessasi pidä aina uudet ja
käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.
Varmista, että paristoluukku on kunnolla
kiinni, kun olet vaihtanut pariston.
• Jos paristoluukku ei mene kunnolla
kiinni, lopeta tuotteen käyttö. Pidä lasten
ulottumattomissa ja ota yhteyttä valmistajaan

Tämä on LUOKAN II laite kaksinkertaisella
eristyksellä, eikä se sisällä maadoitusta.
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Käytä tuotteen puhdistamiseen vain
mikrokuituliinaa.

Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen
hävittäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on
käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu
eurooppalaisen 2012/19/EU -direktiivin
soveltamisalaan.

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on
paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU
-direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.Tutustu paikalliseen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja paristojen
keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä
äläkä hävitä tuotetta tai paristoja tavallisen
talousjätteen mukana.Vanhojen tuotteiden ja
paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Hävitettävien paristojen poistaminen
Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen
paristojen asennusta koskevasta osiosta.

FCC-TIEDOT
Varoitus:
• Tämä laite tulisi asentaa ja käyttää vähintään
20 cm etäisyydellä antennin ja kehon väliltä.
• Jos vaatimustenmukaisuudesta vastuussa
oleva osapuoli ei nimenomaisesti hyväksy
muutoksia, tämä voi mitätöidä käyttäjän
laitteen käyttöoikeuden.
HUOMAUTUS:Tämä tuote on testattu ja sen
on todettu noudattavan B-luokan digitaalisia
laitteita koskevia rajoituksia, jotka ovat FCCsääntöjen osan 15 mukaisia. Näiden rajoitusten
tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suojaus
haitallisia häiriöitä vastaan asuinpaikkojen
asennuksessa.Tämä laite luo, käyttää, ja säteilee
radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta
ja käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa
haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei ole
kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinnyt
määrätyssä asennuksessa. Jos tämä laite ei aiheuta
häiriötä radion tai television vastaanotolle, mikä
voidaan määrittää kytkemällä laite päälle ja päältä
pois, käyttäjää rohkaistaan yrittämään korjata
häiriö joillakin seuraavista toimenpiteistä:
• Vastaanottoantennin uudelleensuuntaus
tai vastaanottavan antennin
uudelleensijoitus.
• Eron kasvattaminen laitteiston ja
vastaanottimen välillä.
• Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä
kuin mihin vastaanotin on kytketty.
• Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai
kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

Laite sisältää lisensoimattomia lähettimiä/
vastaanottimia, jotka ovat yhdenmukaisia
Innovation, Science and Economic Development
Canadan lisenssivapaiden RSS:ien kanssa.Toiminta
riippuu seuraavista kahdesta ehdosta:
1. Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.
2. Tämän laitteen täytyy hyväksyä kaikki
häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat
aiheuttaa laitteen ei-toivotun toiminnan.

Vaatimustenmukaisuus
Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan
radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten
mukaisesti.
Täten MMD Hong Kong Holding Limited
vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EUdirektiivin olennaisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien säännösten mukainen.
Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
osoitteesta www.p4c.philips.com.
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FCC-varoitus ja IC-lausunto
käyttäjille (vain Yhdysvallat ja
Kanada)

2	SoundBarkaiuttimesi

Langaton subwoofer
Tämä osio sisältää yleiskuvauksen langattomasta
subwooferista.

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipstuotteiden käyttäjäksi! Jotta voit hyötyä Philipsin
tarjoamasta tuesta täysin, rekisteröi Soundbarkaiuttimesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pääyksikkö



Tämä osio sisältää yleiskuvauksen pääyksiköstä.

 

 AC~ liitäntä

Liitä virtalähteeseen.

 PAIR-painike (pariliitos)

Paina siirtyäksesi subwooferin
parinmuodostustilaan.

 









 Subwoofer-merkkivalo
•
•

 Kaukosäätimen anturi
 Valmiustilan merkkivalo

•

Ilmaisee palaessaan, että Soundbar on
valmiustilassa.



Soundbar-kaiuttimen merkkivalo
• Aux / USB: Ilmaisee palaessaan, että
Soundbar on Aux-tilassa. Ilmaisee
vilkkuessaan, että Soundbar on USB-tilassa.
• BT: Ilmaisee palaessaan, että Soundbar
on Bluetooth-tilassa.
• Optinen: Ilmaisee palaessaan, että
Soundbar on Optinen-tilassa.
• HDMI (ARC): Ilmaisee palaessaan, että
Soundbar on HDMI ARC -tilassa.

•

Kaukosäädin
Tämä osio sisältää yleiskuvauksen
kaukosäätimestä.



(Standby-On)
Kytkee Soundbar-kaiuttimen päälle tai
valmiustilaan.



(Mykistys)
Mykistä tai palauta äänet.



(Edellinen/Seuraava)
/
Hyppää edelliseen tai seuraavaan
kappaleeseen USB-/BT-tilassa.

 Lähde

Valitse tulon lähde Soundbar-kaiuttimesta.

 Vol+/Vol- (äänenvoimakkuus)

Suurenna tai pienennä äänenvoimakkuutta.
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(Standby-On)
Kytkee Soundbar-kaiuttimen päälle tai
valmiustilaan.

Kun virta on päällä, merkkivalo syttyy.
Langattoman subwooferin ja pääyksikön
parittamisen aikana merkkivalo vilkkuu
nopeasti oranssina.
Kun pariliitos on tehty, merkkivalo palaa
oranssina.
Kun pariliitoksen muodostuminen
epäonnistuu, merkkivalo vilkkuu hitaasti
oranssina.

(Toista/Tauko)
Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa USB-/BTtilassa.

 Vol+/Vol- (äänenvoimakkuus)

Suurenna tai pienennä äänenvoimakkuutta.

Liittimet
Suomi



Tämä osio sisältää yleiskuvauksen Soundbarkaiuttimesi liitännöistä.

 Lähdepainikkeet

AUX:Vaihda äänilähteesi MP3-liitännäksi
(3,5 mm liitin).
BT/PAIR: Siirry Bluetooth-tilaan. Paina
pohjassa aktivoidaksesi paritustoiminnon
Bluetooth-tilassa tai katkaistaksesi nykyisen
paritetun Bluetooth-laitteen yhteyden.



 





OPTICAL:Vaihda äänilähteesi optiseksi
liitännäksi.
HDMI ARC: Vaihda lähteeksi HDMI ARC
-liitäntä.



USB:Vaihda USB-tilaan.

 AC~

 EQ

Liitä virtalähteeseen.

Valitse Taajuuskorjaimen (EQ) tehoste.

 AUX

Äänen lähde, esim. MP3-soitin (3,5 mm liitin).







•
•

USB
Äänen syöttö USB-tallennuslaitteesta.
Päivitä tuotteen ohjelmisto.

 HDMI (ARC)


Yhdistä HDMI-liitin televisioon.





 OPTINEN

Yhdistä TV:si tai digitaalinen laitteesi optiseen
äänilähtöön.

 Seinäkiinnikkeen ruuvit
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Valmistele kaukosäädin
•
•

•

Mukana toimitettu kaukosäädin mahdollistaa
laitteen käyttämisen etäältä.
Vaikka kaukosäädintä käytetään 6 metrin
tehoalueella, kaukosäätimen toiminta voi olla
mahdotonta, jos laitteen ja kaukosäätimen
välillä on esteitä.
Jos kaukosäädintä käytetään muiden
infrapunasäteitä tuottavien tuotteiden lähellä,
tai jos laitteen läheisyydessä käytetään muita
infrapunasäteitä käyttäviä kaukosäätimiä, se
voi toimia virheellisesti. Myös muut tuotteet
voivat toimia virheellisesti.

Ensimmäinen käyttökerta:
Laitteessa on valmiiksi
asennettuna litium
CR2025 -akkuparisto.
Poista suojakalvo
aktivoidaksesi
kaukosäätimen paristo.

Paristojen ja akkujen varotoimet
•
•
•
•
•
•

•

Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään
aikaan (yli kuukauteen), poista paristo
kaukosäätimestä, jotta se ei pääse vuotamaan.
Jos paristot vuotavat, pyyhi paristolokeron
sisällä oleva vuoto ja vaihda paristot uusiin.
Älä käytä muita kuin määrättyjä paristoja.
Älä lämmitä tai pura paristoja.
Älä koskaan heitä niitä tuleen tai veteen
Älä kuljeta tai säilytä paristoja muiden
metalliesineiden kanssa.Tämä voi aiheuttaa
paristojen oikosulun, vuotamisen tai
räjähtämisen.
Älä koskaan lataa paristoja, ellet ole varma,
että ne ovat ladattavia akkuparistoja.

Sijoittaminen
Sijoita subwoofer vähintään 1 metrin päähän
Soundbarista ja 10 cm päähän seinästä.
Saat parhaat tulokset sijoittamalla subwooferin
kuten alla näytetään.

Vaihda kaukosäätimen paristo
•

Kaukosäädin vaatii 3 V CR2025 -litiumpariston.

1

Työnnä paristolokeron sivussa olevaa
kielekettä lokeroa kohti.

2
3

Työnnä paristolokero ulos kaukosäätimestä.

4
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Poista vanha paristo. Aseta uusi CR2025akkuparisto lokeroon navat oikein (+/-)
asetettuna.
Liu'uta lokero takasin paikalleen
kaukosäätimeen.

10 cm

1m

Tämä osa auttaa sinua Soundbarin liittämisessä
televisioon ja muihin laitteisiin ja sen
määrittämisessä. Löydät lisätietoja Soundbarkaiuttimesi perusliitännöistä ja lisätarvikkeista
pika-aloitusoppaasta.

Huomautus
• T
 elevision on tuettava HDMI-CEC- ja ARCtoimintoja. HDMI-CEC:n ja ARC:n on oltava päällä.
• HDMI-CEC:n ja ARC:n asetusmenetelmä voi
vaihdella television mukaan. Lisätietoja ARCtoiminnosta löydät television käyttöoppaasta.
• Vain HDMI 1.4 -tuella varustetut kaapelit voivat
tukea ARC-toimintoa.

Liitä optiseen liitäntään

Huomautus
• N
 äet laitteen ja virransyötön tiedot tuotteen
takana tai pohjassa olevasta tyyppikilvestä.
• Ennen kuin luot tai muutat kytkentöjä, varmista,
että kaikki laitteet ovat irti verkkovirrasta.

OPTINEN

Yhdistä HDMI (ARC) -liitäntään
Soundbar tukee HDMI:tä Audio Return Channel
-kanavalla (ARC). Jos TV:si tukee HDMI ARC:tä,
kuulet TV:n äänet Soundbarin kautta käyttämällä
yhtä HDMI-kaapelia.

OPTINEN LÄHTÖ

1

Yhdistä AUX-liitäntään

HDMI (ARC)

•
HDMI (ARC)

1

2

Yhdistä optisella kaapelilla SoundBarin
OPTICAL-liitin TV:n tai muun laitteen
OPTICAL OUT -liitäntään.
• Digitaalinen optinen liitin voi olla
merkittynä SPDIF tai SPDIF OUT.

Liitä High Speed HDMI -kaapeli Soundbarin
HDMI OUT (ARC)-TO TV -liitin television
HDMI ARC -liitäntään.
• Television HDMI ARC -liitäntä voi olla
merkitty eri tavalla. Löydät lisätietoja
television käyttöoppaasta.
Kytke päälle HDMI-CEC-toiminnot TV:stäsi.
Lisätietoja television käyttöoppaassa.

Käytä 3,5 mm–3,5 mm äänikaapelia (sisältyy)
yhdistääksesi TV:n kuulokeliitännän laitteen
AUX-liitäntään.

AUX

Kuulokkeet
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3	Yhteyden
muodostaminen

•
AUX

Paina subwooferin takana olevaa (Pair)
pariliitos-painiketta ainoastaan manuaalisesti
yhdistettäessä.

L
R
AUDIOLÄHTÖ

•

Käytä RCA–3,5 mm äänikaapelia (ei sisälly)
yhdistääksesi TV:n äänen lähdöt laitteen
AUX-liitäntään.

Yhdistä virta
•
•
•
•

Ennen kuin kytket AC-virtajohdon, varmista,
että olet suorittanut kaikki muut liitännät.
Tuotevaurion vaara! Varmista, että
virtalähteen jännite vastaa laitteen takaosaan
tai alapuolelle merkittyä jännitettä.
Kytke verkkojohto laitteen AC ~ liitäntään ja
sitten pistorasiaan.
Kytke verkkojohto subwooferin AC ~
liitäntään ja sitten pistorasiaan.

Yhdistäminen subwooferiin
Automaattinen parin muodostaminen

Kytke soundbar ja subwoofer pistorasiaan ja paina
sitten laitteesta tai kaukosäätimestä kytkeäksesi
laitteen ON-tilaan, eli päälle.
Subwoofer ja Soundbar yhdistyvät
automaattisesti.
• Kun subwoofer muodostaa pariliitosta
soundbarin kanssa, subwooferin PAIRmerkkivalo vilkkuu nopeasti.
• Kun subwoofer on muodostanut
pariliitoksen soundbarin kanssa, subwooferin
PAIR-merkkivalo palaa tasaisesti.
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Manuaalinen parin muodostaminen

Jos langattomasta subwooferista ei kuulu mitään
ääntä, yhdistä subwoofer manuaalisesti.

1
2

3

4

Irrota molemmat laitteet pistorasiasta
uudelleen ja kytke ne jälleen 3 minuutin
kuluttua.
Pidä subwooferin PAIR-painiketta painettuna
muutaman sekunnin ajan.
	Subwooferin (Pair) pariliitos-merkkivalo
vilkkuu nopeasti.
Paina sitten laitteen tai kaukosäätimen
-painiketta kytkeäksesi laitteen päälle.
	Subwooferin Pair pariliitos-merkkivalo
muuttuu vakaaksi, kun se onnistuu.
Jos (Pair) pariliitos-merkkivalo vilkkuu
edelleen, toista vaiheet 1-3.

Vihje
• S ubwooferin tulisi olla 6 metrin sisällä Soundbarista
avoimella alueella (mitä lähempänä sitä parempi).
• Poista subwooferin ja Soundbarin välillä olevat esteet.
• Jos langaton yhteys epäonnistuu uudelleen,
tarkista, onko paikan ympärillä esteitä tai voimakas
häiriötekijä (esim. häirintää elektronisesta laitteesta).
Poista nämä esteet tai häiriötekijät ja toista edellä
mainitut toimenpiteet.
• Jos pääyksikköä ei ole kytketty subwooferiin ja se
on ON-tilassa, laitteen POWER-merkkivalo vilkkuu.

Valitse tilat
1

Tämä osio auttaa sinua käyttämään Soundbaria
musiikin toistamiseen liitetyiltä laitteilta.
Ennen kuin aloitat
• Tee pika-aloitusoppaassa ja käyttöohjeessa
kuvatut tarvittavat liitännät.
• Vaihda Soundbarin lähde oikeaksi muita
laitteita varten.

Virta PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ
•

•
•
•

Kun liität yksikön ensimmäistä kertaa
verkkovirtaan, yksikkö on VALMIUSTILASSA.
Valmiustilan merkkivalo syttyy.
Paina -painiketta kaukosäätimessä
kytkeäksesi pääyksikön PÄÄLLE tai POIS
PÄÄLTÄ.
Irrota virtapistoke verkkovirrasta, jos haluat
kytkeä yksikön kokonaan pois päältä.
Jos TV tai ulkoinen laite (vain AUX-liitäntä)
on liitettynä, yksikkö sammuu automaattisesti,
kun TV tai ulkoinen laite kytketään päälle.

Automaattinen valmiustila
Yksikkö kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan
noin 15 minuutin kuluttua, jos TV tai ulkoinen laite
irrotetaan tai sammutetaan.
• Yksikön kokonaan sammuttaminen onnistuu
irrottamalla pistoke pistorasiasta.
• Kytke yksikkö kokonaan pois päältä
säästääksesi energiaa, kun sitä ei käytetä.

Paina laitteen -painiketta toistuvasti tai
paina kaukosäätimen AUX-, OPTICAL-,
HDMI, HDMI ARC-, BT PAIR- tai USBpainikkeita valitaksesi halutun tilan.
Pääyksikön etuosassa oleva merkkivalo
näyttää, mikä tila on käytössä.
• Aux / USB: Ilmaisee palaessaan, että
Soundbar on Aux-tilassa. Ilmaisee
vilkkuessaan, että Soundbar on USBtilassa.
• BT: Ilmaisee palaessaan, että Soundbar
on Bluetooth-tilassa.
• Optinen: Ilmaisee palaessaan, että
Soundbar on Optinen-tilassa.
• HDMI (ARC): Ilmaisee palaessaan, että
Soundbar on HDMI ARC -tilassa.

Valitse Taajuuskorjaimen (EQ)
vaikutus
Valitse videoosi tai musiikkiisi sopiva, valmiiksi
määritetty äänitila.
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Valitse haluamasi esiasetetut
taajuuskorjaimen tehosteet painamalla
kaukosäätimen EQ-painiketta.
Kaikki merkkivalot palkissa syttyvät
0,5 sekunniksi ilmoittaen, että olet
avaamassa taajuuskorjaimen valikkoa.
Merkkivalot syttyvät nykyisen
taajuuskorjaimen tilan mukaan
seuraavasti:
(Elokuva)
•
suositellaan elokuvien katseluun
(Musiikki)
•
suositellaan musiikin kuunteluun
(Uutiset)
•
suositellaan uutisten kuunteluun
Paina EQ-painiketta vaihtaaksesi eri
tilojen välillä.

•
••
•••
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4	Soundbarin
käyttö

Äänenvoimakkuuden säätö

4

1

Paina Vol+/Vol- (äänenvoimakkuus)
suurentaaksesi tai pienentääksesi
äänenvoimakkuutta.
• Mykistä ääni painamalla (mykistys).
• Palauta ääni painamalla (mykistys)
uudelleen, tai paina Vol+/Vol(äänenvoimakkuus).
Huomautus: Kun säädät äänenvoimakkuutta,
tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti. Kun
äänenvoimakkuus on saavuttanut enimmäis-/
vähimmäisarvotason, tilan merkkivalo välähtää
kerran.

Bluetooth-toiminto
Liitä Soundbarin Bluetooth-yhteys Bluetoothlaitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod Touch,
Android-puhelin tai kannettava tietokone), ja voit
kuunnella laitteelle tallennettuja äänitiedostoja
Soundbar-kaiuttimillasi.
Mitä tarvitset:
• Bluetooth-laite, joka tukee Bluetoothprofiileja A2DP ja AVRCP ja jossa on
Bluetooth-versio 4.2 + EDR.
• Soundbarin ja Bluetooth-laitteen välinen
toimintaetäisyys on enintään noin 10 metriä.

1

Paina laitteen -painiketta toistuvasti,
tai paina kaukosäätimen BT-painiketta
vaihtaaksesi Soundbarin tilan Bluetoothtilaan.
BT-merkkivalo vilkkuu.

2

Kytke Bluetooth-laitteen Bluetooth-yhteys
päälle, etsi ja valitse PHILIPS HTL3320
aloittaaksesi yhteyden muodostamisen
(katso Bluetooth-laitteen ohjeista ohjeet
Bluetooth-yhteyden päälle kytkemiseen).
	Soundbarin merkkivalo vilkkuu yhteyden
muodostamisen aikana.

3
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Odota, kunnes Soundbar toistaa äänimerkin.
	Mikäli yhteyden muodostus onnistui, BTmerkkivalo palaa kiinteästi.

Valitse ja toista Bluetooth-laitteen
äänitiedostoja tai musiikkia.
• Musiikin toiston aikana saapuva puhelu
keskeyttää musiikin toiston.Toisto jatkuu
puhelun päätyttyä.
• Jos Bluetooth-laitteesi tukee AVRCPprofiilia, voit painaa kaukosäätimestä
/
ohittaaksesi kappaleen, tai
keskeyttääksesi/jatkaaksesi toistoa.

5	Poistu Bluetooth-tilasta valitsemalla toinen
lähde.
• Kun vaihdat takaisin Bluetooth-tilaan,
Bluetooth-yhteys pysyy aktiivisena.

Huomautus
• M
 usiikin suoratoisto voi keskeytyä, jos laitteen ja
Soundbarin välillä on esteitä, kuten seinä, laitetta
peittävä metallinen kotelo tai muita laitteita, jotka
toimivat samalla taajuudella.
• Jos haluat yhdistää Soundbarin toiseen
Bluetooth-laitteeseen, paina pohjassa BT/PAIR
kaukosäätimestä katkaistaksesi nykyisen Bluetoothlaitteen yhteyden.

AUX / OPTICAL / HDMI
ARC -toiminto
Varmista, että laite on liitettynä televisioon tai
äänilaitteeseen.

1

Paina laitteen -painiketta toistuvasti tai
paina kaukosäätimen AUX-, OPTICAL- ja
HDMI ARC-painikkeita valitaksesi halutun
tilan.

2

Käytä äänilaitetta suoraan toistotoimintoja
varten.

3

Säädä äänenvoimakkuutta haluamallesi
tasolle painamalla VOL +/– -painikkeita.

USB-toiminto
Toista musiikkia USB-tallennuslaitteelta, kuten
MP3-soittimelta, USB-muistitikulta jne.

1
2
3

Liitä USB-laite.
Paina laitteen Source-painiketta toistuvasti,
tai paina kaukosäätimen USB-painiketta
valitaksesi USB-tilan.
Toiston aikana:

Painike
/

5 Seinäkiinnitys
Huomautus
• V
 ääränlainen seinäkiinnitys voi johtaa
onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi
kuluttajatukeen.
• Varmista ennen seinäkiinnitystä, että seinä kestää
Soundbarin painon.
• Sinun tulee poistaa ennen seinäkiinnitystä neljä
kumijalkaa Soundbarin pohjasta, muuten kumijalkoja
ei voida kiinnittää taakse.

Ruuvin pituus/halkaisija
Soundbarin seinäkiinnityksen tyypistä riippuen
varmista, että käytät oikean pituisia ja paksuisia
ruuveja.
3,5–4 mm

Toiminto
Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa.
Hyppää edelliseen tai seuraavaan
kappaleeseen.

Vihje
• Laite tukee enintään 32 Gt kokoisia muistitikkuja.
• Laite pystyy toistamaan tiedostomuotoja MP3 /
WAV / WMA.
• USB-portin tuki: 5 V , 500 mA.

Suomi

Vihje
• O
 PTICAL/HDMI ARC -tilassa ollessa, jos laitteesta
ei tule ääntä ja tilan merkkivalo vilkkuu, sinun on
ehkä aktivoitava PCM- tai Dolby Digital Signal
-lähtö lähdelaitteessasi (esim.TV, DVD tai Blu-raysoitin).

4 mm

> 25 mm

Katso ohjeita Soundbarin seinäkiinnitykseen pikaaloitusoppaasta.
1)	Poraa seinään kaksi reikää.
2)	Kiinnitä tulpat ja ruuvit reikiin.
3)	Laita SoundBar roikkumaan kiinnitysruuveista.
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6	Tekniset tiedot
Huomautus
• T
 eknisiä tietoja ja muotoilua voidaan muuttaa ilman
erillistä ilmoitusta.

Bluetooth
•
•
•
•
•

Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
Bluetooth-versio: 4.2 + EDR
Taajuusalue/lähtöteho:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
2.4G langaton taajuusalue:
2400 MHz–2483 MHz
2.4G langaton maksimiteho: 6 dBm

Pääyksikkö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Virtalähde: 100–240 V~ 50/60 Hz
Kaiuttimen maksimilähtöteho:
25 W x 4 + 50 W x 2
Virrankulutus: 25 W
Virrankulutus valmiustilassa: < 0,5 W
USB: 5 V 500 mA
Taajuusvaste: 120Hz - 20 KHz
Äänentoiston tuloherkkyys (AUX): 500 mV
Kaiuttimen impedanssi: 8 Ω x 2 + 4 Ω
Mitat (L x K x S): 950 x 67,3 x 81,7 mm
Paino: 2,2 kg
Käyttölämpötila: 0 – 45 °C

Subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Virtalähde: 100–240 V~, 50–60 Hz
Lähtöteho: 100 W
Virrankulutus: 25 W
Virrankulutus valmiustilassa: < 0,5 W
Taajuusvaste: 40 Hz - 120 Hz
Impedanssi: 3 Ω
Mitat (L x K x S): 150 x 412 x 310 mm
Paino: 5,4 kg
Käyttölämpötila: 0 – 45 °C

Kaukosäädin
•
•

Etäisyys/kulma: 6 m/30°
Akkutyyppi: CR2025

Varoitus
• T
 eknisiä tietoja ja muotoilua voidaan muuttaa ilman
erillistä ilmoitusta.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse
korjata tuotetta.
Jos sinulla on ongelmia tuotteen käytössä, tarkista
seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa.
Jos sinulla on edelleen ongelmia, saat tukea
osoitteesta www.philips.com/welcome.

Ei virtaa
•
•
•

Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinni.
Varmista, että pistorasia toimii.
Paina -valmiustilapainiketta
kaukosäätimessä tai Soundbarissa
käynnistääksesi Soundbarin.

Ei ääntä
•
•
•
•

•

•

Lisää äänenvoimakkuutta. Paina Volume Up
-painiketta kaukosäätimessä tai Soundbarissa.
Paina (MYKISTYS) kaukosäätimessä
varmistaaksesi, ettei Soundbar ole mykistetty.
Paina lähdepainikkeita valitaksesi eri
tulolähteen.
Mikäli ääntä ei kuulu käytettäessä kumpaa
tahansa digitaalista tuloa:
-	Kokeile asettaa TV:n lähdöksi PCM tai
-	Liitä suoraan Blu-ray-/muuhun lähteeseen.
Jotkut televisiot eivät pysty siirtämään
digitaalista ääntä.
TV:si on saatettu asettaa vaihtelevaan äänen
lähtötilaan.Vahvista, että äänen lähtöasetus
on KIINTEÄ tai VAKIO, ei VAIHTELEVA. Lue
TV:si käyttöoppaasta lisätietoja.
Jos käytät Bluetoothia, varmista, että
lähdelaitteesi äänenvoimakkuutta on lisätty ja
ettei laite ole mykistetty.

Kaukosäädin ei toimi
•
•
•
•
•

Valitse oikea lähde ennen toistopainikkeiden
painamista.
Pienennä kaukosäätimen ja laitteen välistä
välimatkaa .
Asenna paristo siten, että sen napaisuudet
(+/-) ovat oikein.
Vaihda paristo.
Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen
edessä olevaan anturiin.

En löydä tämän laitteen Bluetoothnimeä Bluetooth-laitteellani
•
•

Varmista, että Bluetooth-toiminto on
käytössä Bluetooth-laitteella.
Muodosta pariliitos uudelleen Bluetoothlaitteesi kanssa.

Tämä on 15 minuutin
virrankatkaisutoiminto – ERPIIstandardin vaatimus virran säästämiseksi
•

Kun laitteen ulkoinen signaalinsyöttö on liian
heikko, laite sammuu automaattisesti
15 minuutin kuluttua. Kasvata ulkoisen
laitteen äänenvoimakkuuden tasoa.

Subwoofer on toimettomana tai
subwooferin merkkivalo ei pala
•

Irrota virtajohto pistorasiasta ja liitä se
takaisin 3 minuutin kuluttua käynnistääksesi
subwooferin uudelleen.
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7 Vianmääritys

Bluetooth® ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia tavaramerkkejä.
Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing
Administration Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli
ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä,
joita käytetään lisenssillä.Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong
Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on
tämän tuotteen takaaja.

