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Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir 
supraskite visas instrukcijas. Jei gedimų priežastis 
— instrukcijų nesilaikymas, garantija netaikoma.

Pagalba ir parama
Norėdami gauti išsamią pagalbą internetu, 
apsilankykite www.philips.com/welcome, kur 
galėsite:
• parsisiųsti naudotojo ir sparčiojo 

paleidimo vadovus
• žiūrėti vaizdinio mokymo vadovus 

(pateikiami tik pasirinktuose modeliuose)
• rasti atsakymus į dažnai užduodamus 

klausimus (DUK)
• el. paštu parašyti mums klausimą
• kalbėti su teikiančiu pagalbą mūsų 

atstovu. 
Norėdami pasirinkti kalbą, vadovaukitės 
tinklalapyje pateiktomis instrukcijomis ir 
įveskite savo gaminio modelio numerį.
Arba, prieš susisiekdami su klientų 
aptarnavimo tarnyba, turėkite pasižymėję 
savo gaminio modelio ir serijos numerius. Šią 
informaciją galite rasti ant gaminio nugarėlės 
arba jo apačioje.

Sauga
Elektros smūgio ir gaisro pavojus!
• Prieš sujungdami ar keisdami jungtis, 

įsitikinkite, ar visi įrenginiai išjungti iš 
maitinimo lizdo.

• Visada saugokite gaminį ir jo priedus nuo 
lietaus ar vandens. Niekada nestatykite 
skysčių turinčių talpyklų, tokių kaip vazos, 
netoli gaminio. Jei skysčio patenka ant 
gaminio arba į jo vidų, nedelsdami jį 
išjunkite iš elektros lizdo. Susisiekite su 
klientų aptarnavimo tarnyba, kad gaminys 

būtų patikrintas prieš naudojimą.
• Niekada nestatykite gaminio ir jo priedų 

prie atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, 
įskaitant tiesioginius saulės spindulius.

• Niekada nekiškite daiktų į ventiliacijos ar 
kitas gaminyje esančias angas.

• Jei įtaiso išjungimui naudojamas maitinimo 
šaltinio kištukas arba įrenginio jungtis, 
išjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas.

• Nelaikykite baterijų (sudėtinių baterijų 
ar įdėtų baterijų) netoli pernelyg didelio 
karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulėje ir pan.

• Prieš prasidedant audrai su žaibu išjunkite 
gaminį iš elektros lizdo.

• Išjungdami elektros laidą, visada ištraukite 
suėmę už kištuko, o ne laido.

Trumpojo jungimo ar gaisro pavojus!
• Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo 

ir tiekimo duomenis, ieškokite jų techninių 
duomenų plokštelėje, esančioje ant 
gaminio nugarėlės arba jo apačioje.

• Prieš įjungdami gaminį į maitinimo 
lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa 
atitinka gaminio nugarėlėje arba apačioje 
nurodytą vertę. Niekada nejunkite gaminio 
į elektros lizdą, jei jo įtampa skiriasi.

Kyla pavojus susižeisti ar sugadinti šį gaminį!
• Montuojant įrenginį prie sienos, jį reikia 

tvirtai pritvirtinti prie sienos pagal 
instrukcijas. Naudokite tik pridedamą 
sieninį laikiklį ( jei toks yra). Netinkamai 
pritvirtintas prie sienos įrenginys gali 
sukelti nelaimingą atsitikimą, sužaloti ar 
įrenginį sugadinti. Jei turite klausimų, 
galite kreiptis į savo šalies klientų 
aptarnavimo tarnybą

• Niekada nestatykite gaminio ar daiktų ant 
maitinimo laidų ar kitos elektros įrangos.

• Jei gaminys gabenamas žemesnėje nei 5 °C 
temperatūroje, prieš įjungdami jį į elektros 
tinklą, išpakuokite jį ir palaukite, kol jo 
temperatūra atitiks kambario temperatūrą.

• Šio gaminio dalys gali būti pagamintos 
iš stiklo. Elkitės atsargiai, kad 
nesužeistumėte ir neapgadintumėte 
gaminio.

http://www.philips.com/welcome
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Perkaitimo pavojus!
• Niekada nestatykite šio gaminio uždaroje 

erdvėje. Visada palikite mažiausiai keturių 
colių atstumą aplink gaminį, kad jis galėtų 
vėdintis. Įsitikinkite, ar užuolaidos ar kiti 
daiktai neuždengia gaminio ventiliacijos 
angų.

Užteršimo pavojus!
• Nemaišykite baterijų (senų su naujomis 

arba anglies su šarminėmis ir pan.).
• ATSARGIAI: Gali sprogti, jei baterija 

pakeista neteisingai. Baterijas keiskite tik 
tokiomis pačiomis arba lygiavertėmis 
baterijomis.

• Jei baterijos yra išeikvotos arba jei 
nuotolinio valdymo pultelis nebus 
naudojamas ilgą laiką, baterijas išimkite.

• Baterijose yra cheminių medžiagų, kurias 
reikia tinkamai utilizuoti

Pavojus praryti baterijas!
• Gaminyje / nuotolinio valdymo pultelyje 

gali būti monetų / buitinių baterijų, kurias 
galima praryti. Visada laikykite baterijas 
vaikams nepasiekiamoje vietoje! Praryta 
baterija gali sukelti rimtą sužalojimą 
arba net mirtį. Prarijus bateriją, sunkus 
vidinis nudegimas gali pasireikšti per dvi 
valandas.

• Jei įtariate, kad nurijote bateriją ar ji 
pateko į kurią kūno dalį, nedelsdami 
kreipkitės į gydytoją.

• Pakeitę baterijas, tiek naujas, tiek 
panaudotas, visada laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę bateriją, 
įsitikinkite, kad jos skyrius yra saugiai 
uždarytas.

• Jei baterijos skyriaus negalima tinkamai 
uždaryti, gaminio nenaudokite. Laikykite 
vaikams nepasiekiamoje vietoje ir 
kreipkitės į gamintoją.

Šis įrenginys, priklausantis 2 KLASEI, turi dvigubą 
izoliaciją ir neturi apsauginio įžeminimo.

Gaminio priežiūra
Įrenginiui valyti naudokite tik mikropluošto 
šluostę.

Rūpinimasis aplinka
Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas

Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš 
aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, 
kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.

Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad 
jam taikoma Europos direktyva 2012/19 / ES.

Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms 
baterijoms yra taikoma Europos direktyva 
2013/56 / ES, pagal kurią jų negalima išmesti 
kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. 
Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų 
elektros ir elektronikos gaminių atliekų 
surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir 
niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu 
su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai 
utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, 
apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo 
galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinio naudojimo baterijų išėmimas
Norėdami išimti vienkartinio naudojimo 
baterijas, žiūrėkite skyrių „Baterijų įdėjimas“.
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Federalinės ryšių komisijos 
(FCC) atitikties deklaracija 
ir Kanados ir pramonės 
(IC) atsargumo ataskaita 
vartotojams (tik JAV ir 
Kanada)

FCC INFORMACIJA
Įspėjimas:
• Ši įranga turi būti sumontuota ir 

eksploatuojama mažiausiai 20 cm 
atstumu nuo radiatoriaus ir nuo jūsų.

• Šiame įrenginyje padaryti pakeitimai ar 
modifikacijos, kuriems aiškiai nepritarė 
už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti 
naudotojo teises naudoti įrangą. 

PASTABA: Ši įranga buvo išbandyta ir 
nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninių 
įrenginių apribojimus pagal FCC taisyklių 15 
dalį. Šie apribojimai skirti tam, kad užtikrintų 
pagrįstą apsaugą nuo žalingų trikdžių, kai 
įrenginys instaliuojamas gyvenamuosiuose 
patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir 
gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, todėl 
jei ji nebus instaliuota ir naudojama pagal 
instrukcijas, ji gali sukelti žalingus radijo ryšio 
trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam 
tikrame įrenginyje neatsiras trikdžių. Jei ši 
įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos 
signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima 
nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, 
naudotojas gali pabandyti ištaisyti trikdžius 
viena ar keliomis iš šių priemonių:

• Perorientuoti arba perkelti priėmimo 
anteną.

• Padidinti atstumą tarp įrangos ir 
imtuvo.

• Prijungti įrangą prie skirtingos negu 
prie kurios dabar yra prijungtas 
imtuvas, grandinės lizdo.

• Kreiptis į prekybininką arba patyrusį 
radijo / TV techniką.

Šiame įrenginyje yra nelicencijuojami 
siųstuvas (-ai) / imtuvas (-ai), kuris (-e) atitinka 
„Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės 
plėtros“ nelicencijuojamą RSS standartą. 
Eksploatavimui taikomos šios dvi sąlygos:
1. Šis įrenginys negali sukelti trikdžių.
2. Šis įrenginys turi priimti bet kokius 

trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti 
nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Atitiktis
Šis gaminys atitinka Europos bendrijos 
nustatytus radijo trukdžių reikalavimus.
„MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, 
kad šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 
2014/53 / ES reikalavimus ir kitas su ja 
susijusias nuostatas. 
Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje 
www.p4c.philips.com.

http://www.p4c.philips.com
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2  Jūsų 
„SoundBar“

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ 
nariu! Norėdami visapusiškai pasinaudoti 
„Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite 
savo „SoundBar “ tinklalapyje www.philips.
com/welcome.

Pagrindinis blokas
Šiame skyriuje pateikiama pagrindinio bloko 
apžvalga.

    

 Nuotolinis valdymo pultelio jutiklis

 Budėjimo režimo indikatorius
Užsidegęs indikatorius, rodo, kad 
„Soundbar “ yra budėjimo režime.

 „Soundbar“ šviesos diodo indikatorius
• Pagalbinis / USB: Užsidegusi 

indikatoriuje šviesa, rodo, kad 
„Soundbar “ yra pagalbiniame režime. 
Blyksintis indikatorius, rodo, kad 
„Soundbar “ yra USB režime.

• BT: Užsidegusi indikatoriuje šviesa rodo, 
kad „Soundbar“ yra „Bluetooth“ režime.

• Optinė įvestis: Užsidegusi 
indikatoriuje šviesa rodo, kad 
„Soundbar “ yra optiniame režime.

• HDMI (ARC): Užsidegusi indikatoriuje 
šviesa, rodo, kad „Soundbar “ yra 
HDMI ARC režime.

 Šaltinis
„Soundbar “ įvesties šaltinio pasirinkimas.

	Vol+/Vol- (garso stiprumas)
Pagarsinti arba patildyti.

	  (Budėjimo režimas-Įjungtas) 
„Soundbar “ įjungimas arba perjungimas į 
budėjimo režimą.

Bevielis žemųjų dažnių 
garsiakalbis
Šiame skyriuje pateikiama bevielio žemųjų 
dažnių garsiakalbio apžvalga.

   

	Kintamosios srovės~ kištukinis lizdas
Prijunkite prie maitinimo šaltinio.

	SUSIEJIMO mygtukas
Norėdami įjungti žemųjų dažnių garsiakalbio 
siejimo režimą, paspauskite šį mygtuką.

 Žemųjų dažnių garsiakalbio indikatorius
• Įjungus į maitinimo šaltinį, 

indikatoriuje užsidega šviesa.
• Belaidžio siejimosi tarp žemųjų 

dažnių garsiakalbio ir pagrindinio 
įrenginio metu indikatorius greitai 
mirksi oranžine spalva.

• Kai susieti pavyksta, indikatorius 
užsidega oranžine spalva.

• Kai susieti nepavyksta, indikatorius 
lėtai mirksi oranžine spalva.

Nuotolinis valdymo pultelis
Šiame skyriuje pateikiama nuotolinio valdymo 
pultelio apžvalga.

  (Budėjimo režimas-Įjungtas)
„Soundbar “ įjungimas arba perjungimas į 
budėjimo režimą.

  (Nutildyti)
Nutildyti arba atkurti garsą.

  /  (Ankstesnis / Kitas)
Praleisti ankstesnį ar pereiti prie kito 
garso takelio USB / BT režimu.

http://www.philips.com/welcome.
http://www.philips.com/welcome.
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Jungtys
Šiame skyriuje pateikiama „SoundBar “ jungčių 
apžvalga.

  



	Kintamoji srovė~
Prijunkite prie maitinimo šaltinio. 

	PAGALBINĖ
Garso įvestis, pavyzdžiui, iš MP3 grotuvo 
(3,5 mm lizdas).

  USB
• Garso įvestis iš USB laikmenos.
•	 Atnaujinkite	šio	produkto	programinę	

įrangą.	

  HDMI (ARC)
Įjungti į televizoriaus HDMI įvestį. 

	OPTINĖ
Įjungti į televizoriaus arba skaitmeninio 
įrenginio optinio garso išvestį.

	Sieninio laikiklio varžtai

   (Leidimas /Pristabdymas)
Leiskite, pristabdykite arba toliau leiskite 
USB/BT režimu.

	Vol+/Vol- (garso stiprumas)
Pagarsinti arba patildyti.

	Šaltinio mygtukai
PAGALBINĖ: Perjungti garso šaltinį į MP3 
jungtį (3,5 mm lizdas).
BT / SIEJIMAS: Perjungimas į „Bluetooth“ 
režimą. Paspauskite ir palaikykite, jei 
norite įjungti siejimo funkciją „Bluetooth“ 
režimu arba atjungti esamą susietą 
„Bluetooth“ įrenginį. 
OPTINĖ ĮVESTIS: Perjungti garso šaltinį į 
optinę jungtį.
HDMI (ARC): Perjungti šaltinį į HDMI ARC 
jungtį.
USB: Perjunti į USB režimą. 

	EQ
Pasirinkite ekvalaizerio (EQ) efektą.
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Atsargumo priemonės, susijusios su 
baterijomis
• Jei nuotolinio valdymo pultelis nebus 

naudojamas ilgą laiką (daugiau nei 
mėnesį), išimkite bateriją iš jo, kad 
išvengtumėte baterijų nuotėkio.

• Jei baterijos nutekėjo, išvalykite baterijų 
skyriaus vidų ir pakeiskite baterijas 
naujomis.

• Nenaudokite kitokių negu nurodyta 
baterijų.

• Nešildykite ir neardykite baterijų.
• Niekada nemeskite jų į ugnį ar vandenį
• Nenešiokite ir nelaikykite baterijų su kitais 

metaliniais daiktais. Dėl to baterijose gali 
įvykti trumpasis jungimas, jos gali nutekėti 
ar sprogti.

• Niekada nebandykite įkrauti baterijų, 
nebent jos būtų įkraunamos.

Vieta
Pastatykite žemųjų dažnių garsiakalbį bent 1 
metro (3 pėdų) atstumu nuo „Soundbar “ ir 
dešimt centimetrų nuo sienos.
Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, 
pastatykite „SoundBar “ ir žemųjų dažnių 
garsiakalbį, kaip parodyta žemiau.

10 cm/4"

1 m/ 
3 pėdos

Nuotolinio valdymo pultelio 
paruošimas
• Pateiktas nuotolinio valdymo pultelis 

leidžia įrenginį valdyti per atstumą.
• Net jei nuotolinio valdymo pultelis 

naudojamas 19,7 pėdų (6 m) veikimo 
spindulio ribose, nuotolinio valdymo 
pultelis gali neveikti, jei tarp įrenginio ir 
nuotolinio valdymo pultelio yra kokių 
nors kliūčių.

• Jei nuotolinio valdymo pultelis veikia 
šalia kitų įrenginių, generuojančių 
infraraudonuosius spindulius, arba jei šalia 
įrenginio veikia kiti nuotolinio valdymo 
įtaisai, naudojantys infraraudonuosius 
spindulius, jis gali veikti netinkamai. Tokiu 
atveju, kiti įrenginiai gali veikti netinkamai.

Naudojimas pirmą kartą
Įrenginyje yra iš anksto 
įdėta ličio CR2025 
baterija. Norėdami 
suaktyvinti nuotolinio 
valdymo pultelio 
bateriją, nuimkite 
apsauginį skirtuką.

Pakeiskite nuotolinio valdymo 
pultelio bateriją
•  Nuotolinio valdymo pulteliui turi būti 

naudojama CR2025, 3 V ličio baterija.
1 Stumtelėkite baterijos dėklo šone esantį 

skirtuką link dėklo.
2 Tuomet ištraukite baterijos dėklą iš 

nuotolinio valdymo pultelio.
3 Išimkite seną bateriją. Įdėkite naują 

CR2025 bateriją į jai skirtą dėklą, 
atsižvelgdami į nurodytus polius (+/-).

4 Įstumkite atgal baterijos dėklą į savo vietą 
nuotolinio valdymo pultelyje.
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Šiame skyriuje paaiškinama, kaip prijungti 
„SoundBar “ prie televizoriaus ir kitų įrenginių, 
ir tada nustatyti. Norėdami gauti informacijos 
apie pagrindines „SoundBar “ ir jos priedų 
jungtis, skaitykite sparčiojo paleidimo vadovą.

Pastaba
•  Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo 

ir tiekimo duomenis, ieškokite jų techninių 
duomenų plokštelėje, esančioje ant gaminio 
nugarėlės arba jo apačioje.

•  Prieš sujungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, 
ar visi įrenginiai išjungti iš elektros lizdo.

Įjunkite į HDMI (ARC) lizdą
Jūsų „Soundbar “ gero ryškumo multimedijos 
sąsaja (HDMI) turi garso atkūrimo kanalą 
(ARC). Jei jūsų televizorius suderinamas su 
HDMI ARC, TV garsas sklis per „Soundbar “ 
naudojant tik vieną HDMI laidą.

HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

1 Jei naudosite didelės spartos HDMI laidą, 
prijunkite „Soundbar “HDMI IŠVESTIES 
(ARC)-TELEVIZORIAUS jungtį prie HDMI 
ARC TV jungties.
•  Televizoriaus HDMI ARC jungtis gali 

būti paženklinta skirtingai. Norėdami 
gauti išsamesnės informacijos, skaitykite 
televizoriaus naudotojo vadovą.

2 Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC (vartotojų 
elektroninio valdymo) funkciją. Norėdami 
gauti išsamesnės informacijos, skaitykite 
televizoriaus vartotojo vadovą.

Pastaba
•  Televizorius turi palaikyti HDMI-CEC ir ARC 

funkcijas. HDMI-CEC ir ARC turi būti įjungti.
•  HDMI-CEC ir ARC nustatymo būdas gali skirtis 

priklausomai nuo televizoriaus. Norėdami gauti 
išsamesnės informacijos apie ARC funkciją, 
skaitykite televizoriaus savininko vadovą.

•  Tik HDMI 1.4 suderinami laidai gali palaikyti 
ARC funkciją.

Prijunkite prie optinio lizdo

OPTINĖ

OPTINĖ IŠVESTIS

1 Naudodamiesi optiniu laidu, prijunkite 
OPTINĘ „SoundBar “ jungtį prie 
televizoriaus ar kito įrenginio OPTINĖS 
IŠVESTIES jungties.
• Skaitmeninis optinė jungtis gali būti 

paženklinta SPDIF arba SPDIF OUT.

Įjunkite į PAGALBINĮ lizdą
• Norėdami įjungti televizoriaus ausinių 

lizdą į įrenginio PAGALBINĮ lizdą, 
naudokite nuo 3,5 mm iki 3,5 mm garso 
laidą (pridedamas).

PAGALBINĖ

Ausinės
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PAGALBINĖ

GARSO IŠVESTIS

L

R

• Norėdami prijungti televizoriaus garso 
išvesties lizdus prie įrenginio PAGALBINIO 
lizdo, naudokite RCA jungtį į 3,5 mm 
garso laidą (nepridedamas).

Prijunkite prie maitinimo 
šaltinio
• Prieš įjungdami kintamosios srovės laidą 

įsitikinkite, ar viskas yra sujungta.
• Įrenginio sugadinimo rizika! Patikrinkite, 

ar maitinimo šaltinio įtampa atitinka 
įtampą, nurodytą ant įrenginio nugarėlės 
arba jo apatinės pusės.

• Įjunkite maitinimo laidą į įrenginio 
kintamosios srovės ~ lizdą, o po to - į 
elektros tinklo lizdą.

• Maitinimo laidą įjunkite į žemųjų dažnių 
garsiakalbio kintamosios srovės ~ lizdą, 
po to į elektros tinklo lizdą.

Žemųjų dažnių garsiakalbio 
siejimas
Automatinis siejimas
Įjunkite „Soundbar“ ir žemųjų dažnių garsiakalbį 
į elektros tinklo lizdą ir paspauskite įrenginyje 
arba nuotolinio valdymo pultelyje mygtuką, kad 
įrenginys veiktų - ĮJUNGTA režimu.
Žemųjų dažnių garsiakalbis ir „Soundbar “ 
automatiškai susisieja.
• Kai žemųjų dažnių garsiakalbis yra 

siejamas su „Soundbar “, žemųjų dažnių 
garsiakalbio Siejimas indikatorius greitai 
mirksi.

• Kai žemųjų dažnių garsiakalbis yra 
siejamas su „Soundbar “, žemųjų dažnių 
garsiakalbio „Siejimo“ indikatorius nuolat 
degs.

•  Nespauskite mygtuko „Siejimas“ ant 
žemųjų dažnių garsiakalbio galinės pusės, 
nebent siejimą atliksite rankiniu būdu.

Siejimas rankiniu būdu
Jei iš belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio 
nesklinda garsas, žemųjų dažnių garsiakalbį 
susiekite rankiniu būdu.
1 Dar kartą ištraukite abu įrenginius iš tinklo 

lizdo, tada po 3 minučių vėl juos įjunkite.
2 Kelias sekundes palaikykite nuspaudę 

mygtuką SIEJIMAS, esantį žemųjų dažnių 
garsiakalbio galinėje pusėje. 

  Žemųjų dažnių garsiakalbio siejimo 
indikatorius pradės greitai mirksėti.

3 Tada paspauskite  įrenginį arba 
nuotolinio valdymo pultelį, kad 
įjungtumėte įrenginį.

		Siejimo žemųjų dažnių garsiakalbio 
indikatoriuje, siejimui pavykus, 
užsidegs nuolatinė šviesa.

4 Jei siejimo indikatorius vis dar mirksi, 
pakartokite 1–3 veiksmus.
Patarimas

•   Žemųjų dažnių garsiakalbis turi stovėti ne toliau 
kaip 6 m nuo „Soundbar “ atviroje vietoje (kuo 
arčiau, tuo geriau).

•   Pašalinkite visus daiktus, esančius tarp žemųjų 
dažnių garsiakalbio ir „Soundbar “.

•   Jei belaidis ryšys vėl nutrūksta, patikrinkite, ar 
aplinkoje nėra susikirtimų ar stiprių trikdžių 
(pavyzdžiui, trikdžių, sklindančių iš elektroninio 
prietaiso). Pašalinkite šiuos susikirtimus ar 
stiprius trikdžius ir pakartokite aukščiau 
pateiktas procedūras.

•   Jei pagrindinis įrenginys nėra prijungtas prie 
žemųjų dažnių garsiakalbio ir yra veikimo režime, 
įrenginio MAITINIMO indikatorius pradės mirksėti.
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naudojimas
Šis skyrius paaiškins, kaip naudoti „Soundbar “ 
norint leisti garso įrašą iš prijungtų įrenginių.

Prieš pradėdami
• Sujunkite reikiamas jungtis, kurios 

aprašytos sparčiojo paleidimo ir 
naudotojo vadovuose.

• Perjunkite „SoundBar “ į kitiems 
įrenginiams tinkamą šaltinį.

Įjungimas ir išjungimas
• Kai pirmą kartą įjungus įrenginį į 

pagrindinį lizdą, jis veiks BUDĖJIMO 
režimu. Budėjimo indikatoriuje užsidegs 
raudona šviesa.

• Norėdami įjungti arba išjungti pagrindinį 
įrenginį, paspauskite mygtuką  ant 
nuotolinio valdymo pultelio.

• Jei norite pilnai išjungti įrenginį, išjunkite 
pagrindinį kištuką iš pagrindinio lizdo.

• Jei įjungtas televizorius arba išorinis 
įrenginys (tik į PAGALBINĮ lizdą), juos 
įjungus, įrenginys įsijungs automatiškai.

Automatinis budėjimo 
režimas
Kai televizorius ar išorinis įrenginys yra 
išjungiamas iš lizdo ir išjungiamas, maždaug 
po 15 minučių įrenginys automatiškai 
persijungia į budėjimo režimą.
• Norėdami visiškai išjungti įrenginį, 

ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo 
lizdo.

• Jei norite sutaupyti energijos, 
nenaudojamą įrenginį pilnai išjunkite.

Modelių pasirinkimas

1 Pakartotinai paspauskite mygtuką  
įrenginyje arba paspauskite nuotolinio 
valdymo pultelio mygtukus PAGALBINIS, 
OPTINIS, HDMI ARC, BT SIEJIMAS, USB 
jei norite pasirinkti jums reikalingą režimą. 

 Pagrindinio įrenginio priekinėje dalyje 
esanti indikatoriaus šviesa rodys, koks 
šiuo metu režimas yra naudojamas.

• Pagalbinis / USB: Užsidegusi 
indikatoriuje šviesa, rodo, kad 
„Soundbar “ yra pagalbiniame režime. 
Blyksintis indikatorius, rodo, kad 
„Soundbar “ yra USB režime.

• BT: Užsidegusi indikatoriuje šviesa rodo, 
kad „Soundbar“ yra „Bluetooth“ režime.

• Optinis: Užsidegusi indikatoriuje 
šviesa rodo, kad „Soundbar “ yra 
optiniame režime.

• HDMI (ARC): Užsidegusi indikatoriuje 
šviesa, rodo, kad „Soundbar “ yra 
HDMI ARC režime.

Pasirinkite ekvalaizerio (EQ) 
efektą
Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, 
atitinkančius jūsų vaizdo įrašą ar muziką.

1 Norėdami pasirinkti norimą iš anksto 
nustatytą ekvalaizerio efektą, paspauskite 
nuotolinio valdymo pultelio mygtuką EQ. 

 Visi juostos viršuje esantys šviesos 
diodai užsidegs 0,5 sek., kad matytųsi, 
kad naudojamas EQ pasirinkimo meniu.

 Šviesos diodas (-ai), užsidegs 
atsižvelgiant į esamą EQ režimą:

• • (Filmas)
rekomenduojamas žiūrėti filmams

• • • (Muzika)
rekomenduojama klausytis muzikai

• • • • (Naujienos)
rekomenduojamas klausytis naujienoms

 Norėdami perjungti režimus, 
paspauskite mygtuką EQ.
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Garso reguliavimas

1 Norėdami pagarsinti arba patildyti, 
paspauskite Vol+/Vol- (garso stiprumas).
• Norėdami nutildyti garsą, paspauskite 

 (Nutildyti).
• Norėdami atkurti garsą, vėl paspauskite 

 (Nutildyti) arba paspauskite Vol+/
Vol- (garso stiprumas).

Pastaba: Reguliuojant garsumą, būsenos 
šviesos diodų indikatorius greitai mirksės. Kai 
garsumas pasiekia didžiausią / mažiausią lygį, 
būsenos šviesos diodų indikatorius sumirksės 
vieną kartą.

„Bluetooth“ veikimas
Per „Bluetooth“ prijunkite „SoundBar “ prie 
„Bluetooth“ įrenginio (pavyzdžiui, „IPad“, 
„iPhone“, „iPod touch“, „Android“ telefono ar 
nešiojamojo kompiuterio), ir galėsite klausytis 
įrenginyje laikomų garso įrašų failų per 
„SoundBar “ garsiakalbius.

Ko prireiks
• „Bluetooth“ įrenginio, palaikančio „A2DP“ 

ir „AVRCP“ „Bluetooth“ profilius bei 4.2 
„Bluetooth“ + EDR versiją.

• Didžiausias veikimo diapazonas tarp 
„SoundBar “ ir „Bluetooth“ įrenginių yra 
maždaug 10 metrų (30 pėdų).

1 Norėdami perjungti „Soundbar “ 
į „Bluetooth“ režimą, pakartotinai 
paspauskite įrenginio mygtuką  arba 
paspauskite mygtuką BT nuotolinio 
valdymo pultelyje.

	 BT indikatoriaus lemputėje mirksės 
šviesa.

2 „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“, 
suraskite ir pasirinkite „Philips HTL3320“, 
kad galėtumėte pradėti jungtis (žr. 
„Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą, 
kaip įjungti „Bluetooth“).

	 Prisijungimo metu indikatorius „BT“ 
mirksi mėlynai.

3 Palaukite, kol iš „Soundbars“ išgirsite 
garsinį įspėjimą.

	 Sėkmingai prijungus, BT indikatoriuje 
degs nuolatinė šviesa.

4 Pasirinkite ir atkurkite garso įrašų failus ar 
muziką „Bluetooth“ įrenginyje.
• Grojimo metu, jei skambina, muzikos 

grojimas pristabdomas. Pasibaigus 
pokalbiui, įrašo leidimas toliau 
tęsiamas.

• Jei „Bluetooth“ įrenginys palaiko 
AVRCP profilį, nuotolinio valdymo 
pultelyje galite paspausti  / , jei 
norite praleisti garso takelį, arba 
paspauskite,  kad pristabdytumėte 
/ toliau tęstumėte grojimą.

5 Norėdami išeiti iš „Bluetooth“, pasirinkite 
kitą šaltinį.
•  Kai sugrįšite į „Bluetooth“ režimą, 

„Bluetooth“ ryšys išliks aktyvus.

Pastaba
•  Muzikos srautinis siuntimas gali nutrūkti dėl 

tarp įrenginio ir „SoundBar “ atsiradusių trikdžių, 
tokių kaip siena, metalinis dengiantis įrenginį 
apvalkalas, arba kiti šalia esantys įrenginiai, 
veikiantys tuo pačiu dažniu.

•  Jei norite prijungti „SoundBar “ prie kito 
„Bluetooth“ įrenginio, nuotolinio valdymo 
pultelyje paspauskite ir laikykite nuspaudę 
BT/SIEJIMAS, kad atjungtumėte šiuo metu 
prijungtą „Bluetooth“ įrenginį.

PAGALBINIS / OPTINIS / 
HDMI ARC veikimas
Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas į televizorių 
ar garso įrenginį.

1 Pakartotinai paspauskite  mygtuką 
PAGALBINIS įrenginyje arba paspauskite 
nuotolinio valdymo pultelio mygtukus 
OPTINIS, HDMI ARC, jei norite pasirinkti 
jums reikalingą režimą.

2 Norėdami naudoti perklausos funkcijas, 
tiesiogiai valdykite garso įrenginį.

3 Norėdami sureguliuoti garso stiprumą 
iki norimo lygio, paspauskite VOL +/- 
mygtukus.
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Patarimas
•  Kai įjungtas OPTINIS / HDMI ARC režimas, 

jei iš įrenginio nėra garso išvesties ir būsenos 
indikatorius mirksi, gali reikėti suaktyvinti 
PCM arba „Dolby Digital Signal“ išvestį 
maitinančiajame įrenginyje (pvz., TV, DVD ar 
„Blu-ray“ grotuve).

USB veikimas
Mėgaukitės garso įrašu naudodami USB 
laikmeną, pavyzdžiui, MP3 grotuvą ir USB 
atmintinę ir pan.

1 Įveskite USB įrenginį.

2 Pakartotinai paspauskite mygtuką Šaltinis 
įrenginyje arba paspauskite nuotolinio 
valdymo pultelio mygtukus USB, jei 
norite pasirinkti USB režimą.

3 Perklausos metu:

Mygtukas Veiksmas
Leisti, pristabdyti arba toliau leisti.

 / Praleisti ankstesnį ar pereiti prie 
kito garso takelio.

Patarimas
•  Įrenginys gali palaikyti USB įrenginius, turinčius 

iki 32 GB atminties.
•  Įrenginys gali atkurti MP3 / WAV / WMA.
•  Palaikyti USB prievadą: 5 V , 500 mA.

5  Sieninis 
tvirtinimas

Pastaba
•  Netinkamai pritvirtintas prie sienos įrenginys 

gali sukelti nelaimingą atsitikimą, sužaloti ar 
įrenginį sugadinti. Jei turite klausimų, galite 
kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo 
tarnybą.

•  Prieš tvirtindami prie sienos, įsitikinkite, kad 
siena gali išlaikyti „SoundBar “ svorį.

•  Prieš tvirtindami prie sienos, nenuimkite keturių 
guminių „kojelių“, esančių „Soundbar “ apačioje, 
nes jų iš naujo pritvirtinti neįmanoma.

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

3,5-4 mm

4 mm

> 25 mm

Žiūrėkite iliustraciją sparčiojo paleidimo 
vadove, kaip pritvirtinti „Soundbar “ prie 
sienos.
1)  Išgręžkite sienoje dvi skyles.
2)  Į skyles įdėkite spraustelius ir įsukite 

varžtus.
3)  Pakabinkite „SoundBar “ ant tvirtinamųjų 

varžtų.
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6  Gaminio 
specifikacijos

Pastaba
•  Specifikacijos ir dizainas gali būti pakeisti be 

išankstinio įspėjimo.

„Bluetooth“
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
•  „Bluetooth“ versija: 4.2 + EDR
•  Dažnių juosta / išėjimo galia:  

2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
• 2.4G belaidžio dažnio diapazonas:  

2400 MHz ~ 2483 MHz
• Didžiausia 2.4G belaidė galia: 6 dBm

Pagrindinis blokas
•  Elektros energijos tiekimas: 100-240 V~ 

50/60 Hz
•  DIDŽIAUSIA išėjimo garsiakalbio galia:  

25 W x 4 + 50 W x 2
•  Suvartojamoji galia: 25 W
•  Energijos suvartojimas budėjimo režimu: 

< 0,5 W
•  USB: 5 V  500 mA
•  Dažnio atsakas: 120Hz - 20 KHz
• Garso įvesties jautrumas (PAGALBINĖS): 

500 mV
•  Garsiakalbio pilnutinė varža: 8 Ω x 2 +  

4 Ω
•  Matmenys (P x A x G):  

950 x 67,3 x 81,7 mm
•  Svoris: 2,2 kg
• Darbinė temperatūra: 0°C - 45°C

Žemųjų dažnių garsiakalbis
• Elektros energijos tiekimas: 100-240 V~, 

50-60 Hz
•  Išėjimo galia: 100 W
• Suvartojamoji galia: 25 W
•  Standby power consumption: < 0,5 W
•  Dažnio atsakas: 40 Hz - 120 Hz
• Pilnutinė varža: 3 Ω
• Matmenys (P x A x G):  

150 x 412 x 310 mm
•  Svoris: 5,4 kg
• Darbinė temperatūra: 0°C - 45°C

Nuotolinis valdymo pultelis
•  Atstumas / Kampas: 6 m/30°
•  Baterijos tipas: CR2025
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šalinimas
Įspėjimas

•  Specifikacijos ir dizainas gali būti pakeisti be 
išankstinio įspėjimo.

Kad garantija išliktų galiojanti, niekada 
nemėginkite taisyti įrenginio patys. 
Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš 
prašydami techninės pagalbos, patikrinkite 
šiuos punktus. 
Jei problema išliko, pagalbos kreipkitės adresu 
www.philips.com/support. 

Nėra maitinimo
• Įsitikinkite, ar taisyklingai įjungtas 

kintamosios srovės laidas.
• Įsitikinkite, ar kintamosios srovės lizdą 

pasiekia elektros srovė.
• Norėdami įjungti „Soundbar “ paspauskite 

 nuotolinio valdymo pultelio arba 
„Soundbar “ budėjimo režimo mygtuką. 

Nėra garso
• Pagarsinkite. Nuotolinio valdymo pultelyje 

arba „Soundbar “ paspauskite garsumo 
didinimo mygtuką.

• Norėdami įsitikinti, kad „Soundbar “ nėra 
nutildyta, paspauskite nuotolinio valdymo 
pultelio mygtuką  (NUTILDYTI).

• Norėdami pasirinkti kitą įvesties šaltinį, 
paspauskite šaltinio mygtukus.

• Naudodami bet kurią skaitmeninę įvestį, 
kai nėra garso:
-  Pabandykite nustatyti TV išvestį į PCM 

arba
-  prisijunkite tiesiogiai prie „Blu-ray“ / 

kito šaltinio, nes kai kurie televizoriai 
neperduoda skaitmeninio garso.

• Jūsų televizorius gali būti nustatytas į 
kintamą garso išvestį. Įsitikinkite, kad 

garso išvesties nustatymas yra FIKSUOTAS 
arba STANDARTINIS, o ne KINTAMAS. 
Išsamesnės informacijos ieškokite 
televizoriaus naudotojo vadove.

• Jei naudojate „Bluetooth“, įsitikinkite, 
kad šaltinio įrenginio garsumas yra 
padidintas, o įrenginys nėra nutildytas.

Nuotolinis valdymo pultelis 
neveikia
• Prieš paspausdami bet kurį perklausos 

valdymo mygtuką, pirmiausia pasirinkite 
tinkamą šaltinį.

• Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio 
valdymo pultelio ir įrenginio.

• Įdėkite bateriją taip, kad jos poliai (+/-) 
būtų savo vietoje, kaip parodyta.

• Pakeiskite bateriją.
• Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį 

tiesiai į jutiklį, esantį įrenginio priekyje.

Nerandu šio įrenginio „Bluetooth“ 
pavadinimo savo „Bluetooth“ 
įrenginyje
• Patikrinkite, ar „Bluetooth“ funkcija yra 

suaktyvinta jūsų „Bluetooth“ įrenginyje.
• Iš naujo susiekite įrenginį su „Bluetooth“ 

įrenginiu.

Tai 15 minučių išjungties funkcija, 
vienas iš ERPII standartinių 
energijos taupymo reikalavimų
• Kai įrenginio išorinės įvesties signalo 

lygis yra per žemas, per 15 minučių jis 
automatiškai išsijungs. Padidinkite savo 
išorinio įrenginio garsą.

Žemųjų dažnių garsiakalbis neveikia 
arba žemųjų dažnių garsiakalbio 
indikatoriuje nedega šviesa
• Išjunkite elektros laidą iš elektros lizdo 

ir po 3 minučių vėl įjunkite, kad vėl 
pasirodytų žemųjų dažnių garsiakalbis.

http://www.philips.com/welcome


„Bluetooth“® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys 
„Bluetooth SIG, Inc.“ 
Sąvokos HDMI, HDMI aukštos raiškos daugialypės terpės sąsaja ir HDMI logotipas yra „HDMI 
Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubas „D“ simbolis yra 
„Dolby Laboratories“ prekės ženklai.

Specifikacijos ir dizainas gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių 
ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas 
„MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD 
Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.
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