3000 sērijas
SoundBar skaļrunis
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Lietotāja
rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/welcome
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•

Pirms produkta lietošanas izlasiet un izprotiet
visas instrukcijas. Ja ir radies bojājums,
neievērojot instrukcijas, garantija zaudē spēku.

•

Palīdzība un atbalsts

•

Lai iegūtu plašu tiešsaistes atbalstu,
apmeklējiet vietni: www.philips.com/welcome:
• lejupielādēt lietotāja rokasgrāmatu un
ātrās palaišanas rokasgrāmatu
• skatiet video pamācības (pieejamas tikai
atsevišķiem modeļiem)
• atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem
(BUJ)
• nosūtiet mums e-pasta ziņojumu
• tērzējiet ar mūsu atbalsta pārstāvi.
Lai izvēlētos valodu, izpildiet tīmekļa vietnē
sniegtos norādījumus un pēc tam ievadiet
produkta modeļa numuru.
Varat arī sazināties ar Patērētāju aprūpi
savā valstī. Pirms sazināšanā atzīmējiet sava
produkta modeļa numuru un sērijas numuru.
Šo informāciju var atrast produkta aizmugurē
vai apakšā.

Drošība
Elektriskās strāvas trieciena risks.
• Pirms pievienojat vai maināt
savienojumus, pārliecinieties, vai
visas ierīces ir atvienotas no strāvas
kontaktligzdas.
• Nekad nepakļaujiet produktu un
piederumus lietus vai ūdens iedarbībai.
Nekad nenovietojiet traukus ar šķidrumu,
piemēram, vāzes. Ja uz produkta ir izlijis
šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no
strāvas kontaktligzdas. Sazinieties ar
Patērētāju aprūpes dienestu, lai pirms
lietošanas pārbaudītu produktu.

•

•
•

Nekad nenovietojiet produktu un
piederumus atklātas liesmas vai citu
siltuma avotu tuvumā, tostarp tiešos
saules staros.
Nekad neievietojiet priekšmetus ierīces
ventilācijas atverēs vai citās atverēs.
Ja kā atvienošanas ierīce tiek izmantots
tīkla spraudnis vai ierīces savienotājs,
atvienošanas ierīcei jābūt viegli darbināmai.
Baterijas (akumulators vai uzstādītās
baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam
karstumam, piemēram, saule staru,
liesmu vai tamlīdzīgai iedarbībai.
Pirms zibens vētras atvienojiet ierīci no
strāvas kontaktligzdas.
Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet
aiz kontaktdakšas, nekad aiz kabeļa.

Īssavienojuma vai ugunsgrēka risks!
• Identifikācijas un padeves vērtējumam
skatiet produkta plāksnīti ierīces
aizmugurē vai apakšā.
• Pirms pievienojat ierīci strāvas
kontaktligzdai, pārliecinieties, vai strāvas
spriegums atbilst produkta aizmugurē vai
apakšpusē redzamajai vērtībai. Nekad
nepievienojiet ierīci strāvas kontaktligzdai,
ja spriegums ir atšķirīgs.
Savainojuma risks vai kaitējums šim
produktam!
• Sienas montāžai šim izstrādājumam jābūt
droši piestiprinātam pie sienas saskaņā ar
uzstādīšanas instrukcijām. Izmantojiet tikai
komplektā iekļauto sienas stiprinājuma
kronšteinu ( ja pieejams). Nepareiza
sienas montāža var izraisīt nelaimes
gadījumu, savainojumus vai bojājumus.
Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties
ar Patērētāju aprūpi savā valstī.
• Nekad nenovietojiet ierīci vai citus
priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz
citām elektroiekārtām.
• Ja produkts tiek pārvadāts temperatūrā,
kas zemāka par 5°C, pirms pievienošanas
pie strāvas kontaktligzdai izņemiet to
no iepakojuma un uzgaidiet, līdz tā
temperatūra atbilst istabas temperatūrai.
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1 Svarīgi

•

Produkta daļas var būt izgatavotas no
stikla. Rīkoties uzmanīgi, lai izvairītos no
savainojumiem un bojājumiem.

Pārkaršanas risks!
• Nekad neuzstādiet šo produktu slēgtā
telpā. Vienmēr atstājiet vismaz četru collu
atstarpi apkārt produktam ventilācijai.
Pārliecinieties, vai aizkari vai citi priekšmeti
nekad neaizsedz produkta ventilācijas
atveres.
Piesārņojuma risks!
• Nejauciet baterijas (vecas un jaunas, vai
oglekļa un sārmainas, u.c.).
• UZMANĪBU. Nepareizas baterijas
nomaiņas gadījumā var rasties
sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai ar
tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
• Izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušās,
vai ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek
izmantots.
• Baterijas satur ķīmiskas vielas, tās ir
pienācīgā veidā jāiznīcina.
Bateriju norīšanas risks!
• Produkts/tālvadības pults var saturēt
monētu/pogu tipa bateriju, kuru var norīt.
Glabājiet bateriju bērniem nepieejamā
vietā! Norīšanas gadījumā baterija var
izraisīt nopietnus savainojumus vai pat
nāvi. Smags iekšējais apdegums var
rasties divu stundu laikā pēc norīšanas.
• Ja rodas aizdomas, ka baterija ir norīta
vai ievietota jebkurā ķermeņa daļā,
nekavējoties meklējiet medicīnisko
palīdzību.
• Nomainot baterijas, vienmēr uzglabājiet
visas jaunās un lietotās baterijas bērniem
nepieejamā vietā. Pārliecinieties, vai
bateriju nodalījums ir pilnīgi drošs pēc
baterijas nomaiņas.
• Ja baterijas nodalījumu nevar pilnībā
nodrošināt, pārtrauciet produkta
lietošanu. Uzglabāt bērniem nepieejamā
vietā un sazināties ar ražotāju.
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Tas ir II KLASES aparāts ar dubultu izolāciju un
bez aizsargājoša zemējuma.

Produkta aprūpe
Produkta tīrīšanai izmantojiet tikai
mikrošķiedras audumu.

Vides aprūpe
Vecā produkta un baterijas utilizācija

Jūsu produkts ir izstrādāts un ražots ar augstas
kvalitātes materiāliem un komponentiem,
kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.

Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz
produktu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/
ES.

Šis simbols nozīmē, ka produkts satur
baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva
2013/56/ES un kuras nevar izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem. Informējieties
par vietējo elektrisko un elektronisko
izstrādājumu un bateriju savākšanas sistēmu.
Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad
neizmetiet izstrādājumu un baterijas parastos
sadzīves atkritumos. Pareiza veco produktu
un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvas
sekas videi un cilvēku veselībai.
Vienreizējās lietošanas bateriju izņemšana
Lai noņemtu vienreizējās lietošanas baterijas,
skatiet bateriju uzstādīšanas sadaļu.

FCC INFORMĀCIJA
Brīdinājums.
• Šī iekārta jāuzstāda un jādarbina ar
minimālo attālumu 20 cm starp radiatoru
un jūsu ķermeni.
• Šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, ko
nav skaidri apstiprinājusi atbildīgā puse,
var anulēt lietotāja tiesības lietot šo
iekārtu.
PIEZĪME. Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta
par atbilstošu B klases digitālo ierīču
ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu
15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti,
lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību
pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās
telpās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var
izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā
nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar
instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus
radio sakariem. Tomēr nav garantijas, ka
konkrētā instalācijā netiks radīti traucējumi. Ja
šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai
televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot
un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek mudināts
mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai
vairākiem šādiem pasākumiem:
• Pārorientējiet vai pārvietojiet
uztverošo antenu.
• Palieliniet attālumu starp iekārtu un
uztvērēju.
• Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai,
kas atrodas citā ķēdē nekā tā, kurai
uztvērējs ir pievienots.
• Konsultējieties ar izplatītāju vai
pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Šī ierīce satur nelicencētu (-s) raidītāju (-us)/
uztvērēju (-us), kas atbilst inovācijas, zinātnes
un ekonomikas attīstības Kanādas RSS (-ām).
Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus:
1. Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus.
2. Šai ierīcei jāpieņem jebkādi traucējumi,
tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces
nevēlamu darbību.

Atbilstība
Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas
radiotraucējumu prasībām.
Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited
paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvas
2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem
attiecīgajiem noteikumiem.
Atbilstības deklarāciju var atrast vietnē:
www.p4c.philips.com.
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Uzmanību FCC un IC
paziņojumu lietotājiem
(tikai ASV un Kanādā)

2 Jūsu SoundBar
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam
Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto
atbalstu, reģistrējiet savu SoundBar vietnē:
www.philips.com/welcome.

Bezvadu zemfrekvences
skaļrunis
Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par bezvadu
zemfrekvences skaļruni.

Galvenais bloks
Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par galveno
bloku.



 

 AC ~ kontaktligzda

Pievienojiet barošanas avotam.

 PAIR (savienošana pārī) poga
 







Nospiediet, lai atvērtu zemfrekvences
skaļruņa savienojuma pārī režīmu.



 Tālvadības pults sensors
 Gaidīšanas indikators

 Zemfrekvences skaļruņa indikators
•

Kad tas ir ieslēgts, tiek parādīts, ka
SoundBar atrodas gaidīšanas režīmā.

•

 SoundBar LED indikators
•

•
•
•

Aux/USB. Kad tas ir ieslēgts, tiek
parādīts, ka SoundBar atrodas Aux
režīmā. Kad tas mirgo, tiek parādīts,
ka SoundBar atrodas USB režīmā.
BT. Kad tas ir ieslēgts, tiek parādīts, ka
SoundBar atrodas Bluetooth režīmā.
Optical (optisks). Kad tas ir ieslēgts,
tiek parādīts, ka SoundBar atrodas
optiskajā režīmā.
HDMI (ARC). Kad tas ir ieslēgts, tiek
parādīts, ka SoundBar atrodas HDMI
ARC režīmā.

 Source (avots)

•
•

Tālvadības pults
Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par tālvadības
pulti.



(Gaidīšanas režīms)
Ieslēdziet vai izslēdziet SoundBar
gaidīšanas režīmā.



(Izslēgt skaņu)
Izslēgt skaņu vai atjaunot skaļumu.



/
(Iepriekšējais/Nākamais)
Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu
USB/BT režīmā.

Atlasiet skaļruņa ievades avotu.

 Vol+/Vol- (skaļums)

Palielināt vai samazināt skaļumu.
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(Gaidīšanas režīms)
Ieslēdziet SoundBar režīmu vai uz
gaidīšanas režīmu.

Kad barošana ir ieslēgta, indikators
iedegas.
Bezvadu savienojuma pārī starp
zemfrekvences skaļruni un galveno
ierīci izveidošanas laikā indikators ātri
mirgo oranžā krāsā.
Kad savienojums pārī ir veiksmīgs,
indikators iedegas oranžā krāsā.
Ja savienošana pārī ir neveiksmīga,
indikators mirgo lēnām oranžā krāsā.

(Play/Pause) (Atskaņot/pārtraukt)
Sākt, apturēt vai atsākt atskaņošanu USB/
BT režīmā.

 Vol+/Vol- (skaļums)

Palielināt vai samazināt skaļumu.

Savienotāji

Latviešu valodā



Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par
savienotājiem, kas pieejami jūsu SoundBar

 Avota pogas

AUX. Pārslēdziet audio avotu uz MP3
savienojumu (3,5 mm ligzda).
BT/PAIR (savienot pārī). Pārslēgties uz
Bluetooth režīmu. Nospiediet un turiet
nospiestu, lai aktivizētu pārī savienošanas
funkciju Bluetooth režīmā vai atvienotu
pārī esošo savienoto Bluetooth ierīci.
OPTICAL (optisks). Pārslēdziet audio
avotu uz optisko savienojumu.
HDMI ARC. Pārslēdziet avotu uz HDMI
ARC savienojumu.
USB. Pārslēdzieties uz USB režīmu.

 EQ



 







 AC~

Atlasiet ekvalaizera (EQ) efektu.

Pievienojiet barošanas avotam.

 AUX


Audio ieeja, piemēram, no MP3
atskaņotāja (3,5 mm ligzda).










•
•

USB
Audio ievade no USB atmiņas ierīces.
Atjauniniet šī produkta
programmatūru.

 HDMI (ARC)

Pievienojiet TV HDMI ieejai.

 OPTICAL (optisks)

Pievienojiet TV optiskai audio izejai vai
digitālai ierīcei.



 Sienas stiprinājuma skrūves
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Sagatavot tālvadības pulti

Piesardzības pasākumi attiecībā uz
baterijām

•

•

•

•

Komplektā iekļautais tālvadības pults ļauj
ierīcei darboties no attāluma.
Pat tad, ja tālvadības pults tiek darbināts
efektīvā diapazonā, 19,7 pēdas (6 m),
tālvadības pults var būt atspējots, ja starp
ierīci un tālvadības pulti ir šķēršļi.
Ja tālvadības pults darbojas netālu no
citiem produktiem, kas rada infrasarkano
starojumu, vai ja blakus ierīcei tiek
izmantotas citas tālvadības ierīces, kas
izmanto infrasarkano starojumu, tas
var darboties nepareizi. Savukārt arī citi
produkti var darboties nepareizi.

•
•
•
•
•

Ja tālvadības pulti neizmanto ilgāku laiku
(vairāk nekā mēnesi), izņemiet bateriju no
tālvadības pults, lai novērstu tās noplūdi.
Ja rodas baterijas noplūde, noslaukiet
bateriju nodalījumā esošo noplūdi un
nomainiet baterijas ar jaunām.
Neizmantojiet citas baterijas, kas nav
norādītas.
Neuzsildiet vai neizjauciet baterijas.
Nekad nemetiet tās ugunī vai ūdenī.
Nenēsājiet un neuzglabājiet baterijas
kopā ar citiem metāla priekšmetiem. Tas
var izraisīt bateriju īssavienojumu, noplūdi
vai eksploziju.
Nekad neuzlādējiet bateriju, ja tā nav
apstiprināta kā uzlādējama.

Pirmā lietošanas reize:

•

Ierīcei ir iepriekš
uzstādīta litija CR2025
baterija. Lai aktivizētu
tālvadības pults
bateriju, noņemiet
aizsargplēvi.

Izvietojums

Nomainiet tālvadības pults bateriju
•

Tālvadības pults darbībai nepieciešama
CR2025, 3V litija baterija.

1

Nospiediet cilni baterijas teknes sānā
teknes virzienā.

2

Tagad izbīdiet baterijas tekni no
tālvadības pults.

3

Izņemiet veco bateriju. Ievietojiet
jaunu CR2025 bateriju teknē ar pareizu
polaritāti (+/-), kā norādīts.

4

Bīdiet baterijas tekni atpakaļ tālvadības
pults slotā.
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Novietojiet zemfrekvences skaļruni vismaz
1 metru attālumā no SoundBar un desmit
centimetru attālumā no sienas.
Lai iegūtu vislabākos rezultātus, novietojiet
zemfrekvences skaļruni, kā parādīts zemāk.

10cm/4"

1m/3ft

Šī sadaļa palīdz pievienot SoundBar TV
un citām ierīcēm, un pēc tam iestatīt to.
Informāciju par SoundBar un piederumu
pamata savienojumiem skatiet ātrās
palaišanas rokasgrāmatā.
Piezīme
•	Identifikācijas un padeves vērtējumam skatiet
produkta plāksnīti ierīces aizmugurē vai apakšā.
•	Pirms pievienojat vai maināt savienojumus,
pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no
strāvas kontaktligzdas.

Piezīme
•	Jūsu TV ir jāatbalsta HDMI-CEC un ARC
funkcija. HDMI-CEC un ARC jāiestata uz On
(ieslēgt).
•	HDMI-CEC un ARC iestatīšanas metode var
atšķirties atkarībā no TV. Sīkāku informāciju par
ARC funkciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
•	ARC funkciju var atbalstīt tikai ar HDMI 1.4
saderīgiem kabeļiem.

Pievienot optiskajai ligzdai
OPTICAL
(optisks)

Pievienot HDMI (ARC)
ligzdai
Jūsu SoundBar atbalsta HDMI ar audio
atgriešanas kanālu (Audio Return Channel
- ARC). Ja TV ir saderīgs ar HDMI ARC, TV
skaņu varat dzirdēt ar SoundBar, izmantojot
vienu HDMI kabeli.

OPTICAL OUT

1

Pievienot AUX ligzdai

HDMI (ARC)

•
HDMI (ARC)

1

2

Izmantojot optisko kabeli, pievienojiet
savienotāju OPTICAL jūsu SoundBar
savienotājam OPTICAL OUT TV vai citai
ierīcei.
• Digitālais optiskais savienotājs var būt
marķēts ar SPDIF vai SPDIF OUT.

Izmantojot High Speed HDMI kabeli
pievienojiet HDMI OUT (ARC)- TO
TV savienotāju SoundBar savienotājam
HDMI ARC uz TV.
• TV HDMI ARC savienotājs var tikt
apzīmēts citādi. Plašāku informāciju
skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
TV ieslēdziet HDMI-CEC darbības.
Plašāku informāciju skatiet TV lietotāja
rokasgrāmatā.

Lai pievienotu TV austiņu ligzdu ierīces
AUX ligzdai, izmantojiet 3,5 mm audio
kabeli (iekļauts komplektā).

AUX

Austiņas
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3 Pievienot

•
AUX

Nenospiediet pogu Pair (savienot pārī)
zemfrekvences skaļruņa aizmugurē,
izņemot manuālo savienošanu pārī.

L
R
AUDIO OUT

•

Lai pievienotu TV audio izejas ligzdas
ierīces AUX ligzdai, izmantojiet 3,5 mm
RCA audio kabeli (nav iekļauts komplektā).

Pievienot barošanas avotam
•
•

•
•

Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas
pārliecinieties, vai ir izveidoti visi pārējie
savienojumi.
Produkta bojājuma risks! Pārliecinieties,
vai barošanas spriegums atbilst
spriegumam, kas uzdrukāts uz ierīces
aizmugures vai apakšējās daļas.
Pievienot elektrotīkla kabeli ierīces
AC ~ ligzdai un pēc tam elektrotīkla
kontaktligzdai.
Pievienot elektrotīkla kabeli
zemfrekvences skaļruņi AC ~ ligzdai un
pēc tam elektrotīkla kontaktligzdai.

Savienot pārī ar
zemfrekvences skaļruni
Automātiskā savienošana pārī

Pievienojiet SoundBar un zemfrekvences
skaļruni tīkla kontaktligzdām un pēc tam
nospiediet uz ierīces vai tālvadības pults, lai
ieslēgtu ierīci režīmā ON (ieslēgt).
Zemfrekvences skaļrunis un SoundBar
automātiski savienosies pārī.
• Ja zemfrekvences skaļrunis ir savienots
pārī ar SoundBar, zemfrekvences skaļruņa
indikators Pair (savienot pārī) mirgo ātri.
• Ja zemfrekvences skaļrunis ir savienots
pārī ar SoundBar, zemfrekvences skaļruņa
indikators Pair (savienot pārī) deg vienmērīgi.
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Manuālā savienošana pārī

Ja nevarat dzirdēt audio no bezvadu
zemfrekvences skaļruņa, savienojiet
zemfrekvences skaļruni pārī manuāli.

1
2

3

4

Atvienojiet no jauna abas ierīces no
elektrotīkla kontaktligzdas, pēc tam atkal
pievienojiet tās pēc 3 minūtēm.
Nospiediet un turiet nospiestu pogu PAIR
(savienot pārī) zemfrekvences skaļruņa
aizmugurē dažas sekundes.
Zemfrekvences skaļruņa indikators
Pair (savienot pārī) mirgo ātri.
Pēc tam nospiediet uz ierīces vai
tālvadības pults, lai ierīci ieslēgtu.
Zemfrekvences skaļruņa indikators
Pair (savienot pārī) kļūst vienmērīgs,
ja savienojums ir veiksmīgi izveidots.
Ja indikators Pair (savienot pārī) joprojām
mirgo, atkārtojiet 1.-3. darbības.

Padoms
• 	Zemfrekvences skaļrunim jāatrodas 6 m attālumā
no SoundBar atvērtā zonā ( jo tuvāk, jo labāk).
• 	Noņemiet visus objektus starp zemfrekvences
skaļruni un SoundBar.
• 	Ja bezvadu savienojums no jauna neizdodas,
pārbaudiet, vai ap atrašanās vietu nepastāv
šķēršļi vai spēcīgi traucējumi (piemēram,
elektroniskas ierīces traucējumi). Noņemiet šos
šķēršļus vai novērsiet spēcīgus traucējumus un
atkārtojiet iepriekš minētās procedūras.
• 	Ja galvenā ierīce nav savienota ar zemfrekvences
skaļruni un tā ir ieslēgtā režīmā, mirgo ierīces
indikators POWER (barošanas avots).

Atlasīt režīmus
1

Šī sadaļa palīdz jums izmantot SoundBar, lai
atskaņotu pievienoto ierīču audio.
Pirms sākat
• Veiciet nepieciešamos savienojumus, kas
aprakstīti Ātrās palaišanas rokasgrāmatā
un lietotāja rokasgrāmatā.
• Pārslēdziet SoundBar uz pareizu avotu
citai ierīcei.

Ieslēgt un izslēgt
•

•
•
•

Kad pievienojat ierīci pirmo reizi
galvenajai ligzdai, ierīce būs STANDBY
(gaidīšanas) režīmā. Standby (gaidīšanas)
indikators iedegas.
Nospiediet tālvadības pults pogu , lai
ieslēgtu vai izslēgtu galveno ierīci.
Ja vēlaties pilnībā izslēgt ierīci, atvienojiet
galveno kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Ja ir pievienots TV vai ārējā ierīce (tikai
AUX ligzdai), ierīce automātiski ieslēdzas,
kad TV vai ārējā ierīce ir ieslēgta.

Automātiskais Standby
(gaidīšanas) režīms
Pēc aptuveni 15 minūtēm ierīce automātiski
pārslēdzas Standby (gaidīšanas) režīmā, ja TV
vai ārējā ierīce ir atvienota, izslēgta.
• Lai izslēgtu ierīci pilnībā, izņemiet
elektrotīkla kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
• Lai taupītu enerģiju, izslēdziet ierīci
pilnībā.

Nospiediet ierīces pogu
atkārtoti vai
nospiediet tālvadības pults pogas AUX,
OPTICAL, HDMI ARC, BT PAIR (savienot
pārī), USB, lai atlasītu vajadzīgo režīmu.
Galvenās ierīces indikators parāda,
kurš režīms pašlaik tiek lietots.
• Aux/USB. Kad tas ir ieslēgts, tiek
parādīts, ka SoundBar atrodas Aux
režīmā. Kad tas mirgo, tiek parādīts,
ka SoundBar atrodas USB režīmā.
• BT. Kad tas ir ieslēgts, tiek parādīts, ka
SoundBar atrodas Bluetooth režīmā.
• Optical (optisks). Kad tas ir ieslēgts,
tiek parādīts, ka SoundBar atrodas
optiskajā režīmā.
• HDMI (ARC). Kad tas ir ieslēgts, tiek
parādīts, ka SoundBar atrodas HDMI
ARC režīmā.

Atlasīt ekvalaizera (EQ)
efektu.
Atlasiet iepriekš iestatītus skaņas režīmus, lai
tie atbilstu jūsu video ierakstiem vai mūzikai.

1

Nospiediet tālvadības pults pogu EQ, lai
atlasītu vēlamo ekvalaizera efektu.
Visas gaismas diodes, kas atrodas
joslas augšpusē, iedegas
0,5 sekundes, lai norādītu uz EQ
atlases izvēlni.
Gaismas diodes iedegas saskaņā ar
pašreizējo EQ režīmu šādi:
•
(Movie (filma))
ieteicams filmu skatīšanai
•
(Music (mūzika))
ieteicams mūzikas klausīšanai
•
(News (ziņas))
ieteicams ziņu klausīšanai
Nospiediet pogu EQ, lai pārslēgtos
starp režīmiem.

•
••
•••
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4	Izmantot
SoundBar

uzvedne.
Ja ir veiksmīgi izveidots savienojums,
BT indikators deg pastāvīgi.

Noregulēt skaļumu
1

Nospiediet Vol+/Vol- (skaļums), lai
palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
• Lai izslēgtu skaņu, nospiediet
(izslēgt skaņu).
• Lai atjaunotu skaņu, nospiediet
(izslēgt skaņu) vēlreiz vai nospiediet
Vol+/Vol- (skaļums).
Piezīme. Regulējot skaļumu, statusa gaismas
diodes indikators mirgo ātri. Kad skaļums
ir sasniedzis maksimālo/minimālo vērtību,
statusa gaismas diodes indikators mirgo vienu
reizi.

4

Atlasiet un atskaņojiet audio failus vai
mūziku savā Bluetooth ierīcē.
• Ja atskaņošanas laikā ienāk zvans,
mūzikas atskaņošana tiek apturēta.
Atskaņošana tiek atsākta, kad zvans
beidzas.
• Ja Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP
profilu, tālvadības pultī varat nospiest
/
, lai pārietu uz ierakstu, vai
nospiediet
, lai apturētu/atsāktu
atskaņošanu.

5

Lai izietu no Bluetooth, atlasiet citu avotu.
• Ja pārslēdzaties atpakaļ uz Bluetooth
režīmu, Bluetooth savienojums paliek
aktīvs.

Bluetooth darbība
Izmantojot Bluetooth, pievienojiet SoundBar
Bluetooth ierīcei (piemēram, iPad, iPhone,
iPod touch, Android tālrunis vai klēpjdators),
un pēc tam varat klausīties ierīcē saglabātos
audio failus, izmantojot SoundBar skaļruņus.
Kas ir nepieciešams
• Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth
profilu A2DP AVRCP, un ar Bluetooth 4.2
+EDR versiju.
• Darbības maksimālais diapazons starp
SoundBar un Bluetooth ierīci ir aptuveni
10 metri (13 pēdas).

1

2

3
12

Nospiediet ierīces pogu
vairākas
reizes vai nospiediet tālvadības pults
pogu BT, lai pārslēgtu SoundBar uz
Bluetooth režīmu.
Mirgo BT indikators.
Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth,
meklējiet un atlasiet PHILIPS HTL3320
lai sāktu savienojumu (skatiet Bluetooth
ierīces lietotāja rokasgrāmatu par
Bluetooth iespējošanu).
Savienojuma laikā BT indikators
mirgo zilā krāsā.
Uzgaidiet, līdz no SoundBar atskan balss

Piezīme
•	Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp
ierīci un SoundBar, piemēram, siena, metāla
korpuss, kas aptver ierīci, vai citas tuvumā
esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
•	Ja vēlaties savienot SoundBar ar citu Bluetooth
ierīci, nospiediet un turiet nospiestu BT/PAIR
(savienot pārī) uz tālvadības pults, lai atvienotu
pašlaik pieslēgto Bluetooth ierīci.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC
darbība
Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota TV vai
audio ierīcei.

1

Nospiediet ierīces pogu
atkārtoti
vai nospiediet tālvadības pults pogas
AUX, OPTICAL, HDMI ARC, lai atlasītu
vajadzīgo režīmu.

2

Izmantojiet audio ierīci tiešām
atskaņošanas funkcijām.

3

Nospiediet pogas VOL +/-, lai noregulētu
skaļumu vēlamajā līmenī.

USB darbība
Izbaudiet audio USB atmiņas ierīci, piemēram,
MP3 atskaņotāju un USB zibatmiņu, utt.

1
2
3

Ievietojiet USB ierīci.
Nospiediet ierīces pogu Source (avots)
atkārtoti vai nospiediet tālvadības pults
pogu USB, lai atlasītu USB režīmu.
Atskaņošanas laikā:

Poga

/

Darbība
Sākt, apturēt vai atsākt
atskaņošanu.
Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo
ierakstu.

Padoms
•	Ierīce var atbalstīt USB ierīces ar atmiņu līdz
32 GB.
•	Šī ierīce var atskaņot MP3 / WAV / WMA.
•	Atbalsta USB portu: 5 V , 500 mA.

5	Sienas
stiprinājums

Latviešu valodā

Padoms
•	Ja OPTICAL/HDMI ARC režīmā nav skaņas
izejas no ierīces un mirgo statusa indikators,
iespējams, jāaktivizē PCM vai Dolby Digital
signāla izeja jūsu avota ierīcē (piemēram, TV,
DVD vai Blu-ray atskaņotājs).

Piezīme
•	Nepareiza sienas montāža var izraisīt nelaimes
gadījumu, savainojumus vai bojājumus. Ja jums
rodas kādi jautājumi, sazinieties ar Patērētāju
aprūpi savā valstī.
•	Pirms montāžas pie sienas pārliecinieties, vai
siena var atbalstīt jūsu SoundBar svaru.
•	Pirms montāžas pie sienas nav nepieciešams
noņemt četras gumijas kājiņas SoundBar
apakšā, pretējā gadījumā gumijas kājiņas nevar
nostiprināt no jauna.

Skrūves garums/diametrs
Atkarībā no SoundBar sienas stiprinājuma
veida pārliecinieties, vai izmantojat piemērota
garuma un diametra skrūves.
3,5-4 mm

4 mm

> 25 mm

Skatīt attēlu ātrās palaišanas rokasgrāmatā
par to, kā uzstādīt SoundBar:
1)	Izurbiet divus caurumus sienā.
2)	Nostipriniet tapas un skrūves caurumos.
3)	Uzkariniet SoundBar uz stiprinājuma
skrūvēm.

13

6	Produkta
specifikācijas
Piezīme
•	Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.

Bluetooth
•
•
•
•
•

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
Bluetooth versija: 4.2 + EDR
Frekvenču josla/Izejas jauda:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
2.4G bezvadu frekvenču diapazons:
2400 MHz ~ 2483 MHz
2.4G bezvadu maksimālā jauda: 6 dBm

Galvenais bloks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Barošanas avots: 100-240 V~ 50/60 Hz
MAKS. izejas jauda, skaļruņa:
25 W x 4 + 50 W x 2
Enerģijas patēriņš: 25 W
Patēriņš gaidīšanas režīmā: < 0,5 W
USB: 5 V 500 mA
Frekvences atbilde: 120 Hz - 20 KHz
Audio ievades jutīgums (AUX): 500 mV
Skaļruņu pretestība: 8 Ω x 2 + 4 Ω
Izmēri (P x A x Dz):
950 x 67,3 x 81,7 mm
Svars: 2,2 kg
Darbības temperatūra: 0°C - 45°C

Zemfrekvences skaļrunis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barošanas avots: 100-240 V~, 50-60 Hz
Izejas jauda: 100 W
Enerģijas patēriņš: 25 W
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā:
< 0,5 W
Frekvences atbilde: 40 Hz - 120 Hz
Pretestība: 3 Ω
Izmēri (P x A x Dz):
150 x 412 x 310 mm
Svars: 5,4 kg
Darbības temperatūra: 0°C - 45°C

Tālvadības pults
•
•

Attālums/Leņķis: 6 m/30°
Baterijas tips: CR2025

Brīdinājums
•	Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet
labot produktu pašu spēkiem.
Ja, lietojot šo produktu, rodas problēmas,
pirms pakalpojumu pieprasīšanas pārbaudiet
šādus punktus.
Ja problēma joprojām pastāv, saņemiet
atbalstu vietnē: www.philips.com/welcome.

Nav elektroapgādes
•
•
•

Pārliecinieties, vai maiņstrāvas vads ir
pareizi pievienots.
Pārliecinieties, vai maiņstrāvas
kontaktligzdā ir strāvas padeve.
Lai ieslēgtu Soundbar, nospiediet
tālvadības pults vai Soundbar gaidīšanas
pogu .

Nav skaņas
•
•
•
•

•

Palielināt skaļumu. Nospiediet tālvadības
pults vai Soundbar gaidīšanas pogu
Volume Up (palielināt skaļumu).
Nospiediet tālvadības pults pogu
(izslēgt skaņu), lai pārliecinātos, ka
SoundBar nav izslēgts.
Nospiediet avota pogas, lai atlasītu citu
ievades avotu.
Izmantojiet kādu no ciparu ieejām, ja nav
audio:
-	Mēģiniet iestatīt TV izvadi uz PCM vai
-	Savienojiet tieši ar savu Blu-ray/citu
avotu, daži TV nepārraida digitālo
skaņu.
Jūsu TV var būt iestatīts uz mainīgu audio
izeju. Pārliecinieties, vai audio izejas
iestatījums ir iestatīts uz FIXED (fiksēts) vai

•

STANDARD (standarta), nevis VARIABLE
(mainīgs). Plašāku informāciju skatiet TV
lietotāja rokasgrāmatā.
Ja izmantojat Bluetooth, pārliecinieties,
vai avota ierīces skaļums ir ieslēgts un
ierīce nav izslēgta.

Tālvadības pults nedarbojas
•
•
•
•
•

Pirms nospiežat jebkuru atskaņošanas
vadības pogu, vispirms atlasiet pareizo
avotu.
Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti
un ierīci.
Ievietojiet bateriju ar tās polaritāti (+/-),
kā norādīts.
Nomainiet bateriju.
Novietojiet tālvadības pulti tieši pie
sensora, bloka priekšpusē.

Bluetooth ierīcē nevaru atrast
Bluetooth nosaukumu
•
•

Pārliecinieties, vai Bluetooth ierīcē ir
aktivizēta Bluetooth funkcija.
Izveidojiet bloka savienojumu pārī ar
savu Bluetooth ierīci.

Tā ir 15 minūšu izslēgšanas funkcija,
kas ir viena no ERPII standarta
prasībām enerģijas taupīšanai
•

Ja ierīces ārējās ieejas signāla līmenis ir
pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas
15 minūšu laikā. Lūdzu, palieliniet ārējās
ierīces skaļuma līmeni.

Zemfrekvences skaļrunis ir dīkstāvē
vai zemfrekvences skaļruņa
indikators neiedegas
•

Lūdzu, atvienojiet strāvas vadu no
elektrotīkla kontaktligzdas un pēc
3 minūtēm pievienojiet to vēlreiz, lai
atiestatītu zemfrekvences skaļruni.
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7	Problēmu
novēršana

Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (augstas izšķirtspējas multivides
saskarne) un HDMI logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču
zīmes.
Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un dubultais D simbols ir Dolby
Laboratories preču zīmes.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips NV reģistrētas preču zīmes,
un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo produktu ražo un pārdod MMD
Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding
Limited. ir garantētājs saistībā ar šo produktu.

