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1 Önemli
Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları
okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından
kaynaklanan hasarlar meydana gelirse, garanti
geçerli değildir.

Yardım ve destek
Kapsamlı çevrimiçi destek için, www.philips.com/
welcome adresini ziyaret ederek:
• kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç
kılavuzunu indirebilir,
• video eğitimlerini izleyebilir (yalnızca belirli
modellerde bulunur),
• Sıkça sorulan soruların (SSS) cevaplarını
bulabilir,
• sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir,
• destek temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.
Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri
izleyin ve sonra da ürün model numaranızı girin.
Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Bakım
Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim
kurmadan önce, ürününüzün model numarasını ve
seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün
arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Güvenlik
Elektrik şoku veya yangın tehlikesi!
• Herhangi bir bağlantı yapmadan veya
değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik
prizinden çıkarıldığından emin olun.
• Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya
suya maruz bırakmayın. Ürünün yanına
vazolar gibi sıvı kaplarını asla yerleştirmeyin.
Eğer ürünün üstüne veya içine sıvı dökülürse,
elektriği hemen prizden çekin. Ürünü
kullanmadan önce, kontrol ettirmek için
Tüketici Bakım Hizmetleri ile irtibata geçin.
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•
•
•

•
•
•

Ürünü ve aksesuarları asla açık alev
veya doğrudan güneş ışığı dahil diğer ısı
kaynaklarının yanına koymayın.
Ürünün üzerindeki havalandırma deliklerine
veya diğer açıklıklara asla nesne sokmayın.
Şebeke fişi veya cihaz fiş ve prizlerinin
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı
durumlarda bağlantı kesme cihazı çalışmaya
hazır durumda olmalıdır.
Pil (pil paketi veya takılı piller) güneş ışığına,
ateşe veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz
bırakmayın.
Şimşekli fırtınalardan önce ürünün fişini
prizden çekin.
Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişten
tutarak çekin, asla kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın tehlikesi!
• Tanımlama ve tedarik derecelendirmeleri
için, ürünün arkasındaki veya altındaki tip
plakasına bakın.
• Ürünü güç çıkışına bağlamadan önce, güç
geriliminin ürünün arkasındaki veya altındaki
tip plakasında yazan ile uyumlu olduğundan
emin olun. Eğer gerilim farklı ise ürünü asla
güç çıkışına bağlamayın.
Yaralanma veya ürün hasarı tehlikesi!
• Duvara montaj için, bu ürün montaj
talimatlarına uygun olarak duvara güvenli
bir şekilde monte edilmelidir. Sadece birlikte
verilen duvar montaj braketi (Varsa) kullanın.
Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya
veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir
sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım
Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
• Güç kablolarının veya diğer elektrikli
ekipmanların üzerine asla ürün veya herhangi
bir nesne yerleştirmeyin.
• Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda taşınırsa,
ürünü ambalajından çıkarın ve prize
takmadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına
uymasını bekleyin.
• Bu ürünün parçaları camdan yapılmış olabilir.
Yaralanmayı ve hasarı önlemek için dikkatlice
kullanın.

Kirlenme tehlikesi!
• Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon
ve alkalin, vb. gibi).
• DİKKAT: Eğer piller yanlış yerleştirilirse
patlama tehlikesi bulunmaktadır.
• Sadece aynı veya eşdeğer tipte değiştirin.
• Piller bitmişse veya uzaktan kumanda uzun
süre kullanılmayacağı zaman pilleri çıkarın.
• Piller kimyasal maddeler içerir, düzgün bir
şekilde bertaraf edilmelidir.
Pillerin yutulma tehlikesi!
• Ürün/uzaktan kumanda yutulabilir bir bozuk
para/düğme tip pil içerebilir. Pilleri her
zaman çocukların ulaşamayacağı yerlerde
muhafaza edin! Yutulması halinde, pil ciddi
yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
Yutulduktan sonra iki saat içinde ciddi iç
yanma meydana gelebilir.
• Bir pilin yutulduğundan veya vücudun
herhangi bir yerine yerleştirildiğinden
şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.
• Pilleri değiştirdikten sonra, her zaman tüm
yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak
tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini
tamamen güvenli olduğundan emin olun.
• Pil yuvası tamamen güvenlik altına
alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun ve
üretici ile irtibata geçin.

Ürün bakımı
Türkçe

Aşırı ısınma tehlikesi!
• Bu ürünü, asla kapalı bir alana kurmayın.
Havalandırma için her zaman ürünün
çevresinde en az dört inçlik bir boşluk
bırakın. Perdeler veya diğer nesnelerin
ürünün üzerindeki havalandırma deliklerini
asla kapatmadığından emin olun.

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez
kullanın.

Çevre bakımı
Eski ürünün ve pilin atılması

Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilinir
yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile
tasarlanmış ve üretilmiştir.

Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/AB
sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu
anlamına gelir.

Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte
atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.
Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar
için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi
edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri
asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski
ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre
ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye
yardımcı olur.
Tek kullanımlık pilleri çıkarma
Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma
bölümüne bakın.

Bu, çift yalıtımlı ve hiçbir koruyucu topraklama
sağlanmamış SINIF II cihazdır.
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Kullanıcılar (sadece ABD
ve Kanada) için FCC ve IC
açıklama uyarısı

FCC BİLGİLERİ
Uyarı:
• Bu ekipman, radyatör & vücudunuz arasında
en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı
ve çalıştırılmalıdır.
• Uyumluluktan sorumlu üretici tarafından,
açıkça onaylanmayan değişiklikler veya
modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
NOT: Bu ekipman test edilmiştir ve FCC
kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B
Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu
bulunmuştur. Bu limitler, yerleşim alanlarında
zararlı parazitlere karşı makul bir koruma
sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo
frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir
ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve
kullanılmaması durumunda, radyo iletişiminde
zararlı parazitlere neden olabilir.
Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit
oluşmayacağının garantisi yoktur. Eğer bu ekipman,
cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo
ve televizyon sinyal alımlarında pazaitlere neden
olursa, kullanıcı, paraziti aşağıdaki önlemlerden bir
veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır:
• Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya
yerini değiştirin.
• Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi
arttırın.
• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı
bir devredeki çıkışa takın.
• Yardım için satıcıya veya deneyimli bir
radyo/TV teknisyenine danışın.

6

Bu cihaz, Kanada'nın Buluş, Bilim ve Ekonomik
Gelişim lisans muafiyeti ile ilgili RSS'lerine/
RSS'lerine uygun lisans muafiyeti sağlayan verici/
alıcıları içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:
1. Bu cihaz zararlı girişime neden olmayabilir ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden
olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere
alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Uygunluk
Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit
gereksinimlerine uygundur.
Burada, MMD Hong Kong Holding Limited
Şirketi, bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin
esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı
www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

2 Soundbar
Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş
geldiniz! Philips'in sunduğu tüm desteklerden
yararlanmak için www.philips.com/welcome
adresinde SoundBar'ınızı kaydediniz

Türkçe

Kablosuz subwoofer
Bu bölüm, Kablosuz subwoofer'a genel bir bakış
içerir:

Ana ünite
a

Bu bölüm ana üniteye genel bakışı içerir.

b c

AC~ Soket
Subwoofer 'ı güç kaynağına bağlayın.

ab

c

d

e

f

Uzaktan Kumanda Sensörü
Bekleme göstergesi
Yandığı zaman, Soundbar'ın Bekleme
modunda olduğunu gösterir.
Soundbar’ın LED göstergesi
• Aux / USB: Yandığı zaman, Soundbar'ın
Aux modunda olduğunu gösterir. Yanıp
söndüğü zaman, Soundbar'ın USB
modunda olduğunu gösterir.
• BT: Yandığı zaman, Soundbar'ın
Bluetooth modunda olduğunu gösterir.
• Optical: Yandığı zaman, Soundbar'ın
optik modunda olduğunu gösterir.
• HDMI (ARC): Yandığı zaman,
Soundbar'ın HDMI ARC modunda
olduğunu gösterir.
Kaynak
Soundbar için bir giriş kaynağı seçer.
Vol+/Vol- (Ses seviyesi)
Sesi yükseltir ya da azaltır.
(Bekleme-Açık)
Soundbar'ı açma veya beklemeye alma.

PAIR (Eşleştirme düğmesi)
Subwoofer'ın eşleştirme moduna girmesi
için basın.
Subwoofer göstergesi
• Güç açıldığı zaman, gösterge ışıkları yanar.
• Subwoofer ve ana ünite arasında
kablosuz eşleştirme esnasında, gösterge
hızlı bir şekilde turuncu olarak yanıp
söner.
• Eşleştirme başarılı olduğunda, gösterge
turuncu olarak yanar.
• Eşleştirme başarısız olduğunda, gösterge
yavaşça turuncu olarak yanıp söner.

Uzaktan kumanda
Bu bölüm uzaktan kumandaya genel bir bakışı
içerir.
(Bekleme-Açık)
Soundbar'ı açma veya beklemeye alma.
(Sessiz)
Sessize alın veya sesi geri açın.
/
(Önceki/Sonraki)
USB/BT modunda önceki veya sonraki
parçaya geçin.
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(Oynat/Duraklat)
USB/BT modunda başlatın, duraklatın veya
devam ettirin.
Vol+/Vol- (Ses seviyesi)
Sesi yükseltir ya da azaltır.

Bağlantı noktaları
Bu bölüm, SoundBar'ınızda bulunan bağlantı
noktalarına genel bir bakışı içerir.

Kaynak düğmeleri
Aux: Ses kaynağını, MP3 bağlantısına
(3,5 mm jack) değiştirin.

AC ~

BT / Pair (Eşleştirme): Bluetooth moduna
geçiş yapar. Bluetooth modunda eşleştirme
işlevini etkinleştirmek veya mevcut
eşleştirilmiş Bluetooth cihazının bağlantısını
kesmek için basın ve basılı tutun.

AU X

a

U SB

HDMI AR C

bc d

O PT ICAL

e

Optical: Ses kaynağını, optik bağlantısına geçirin.
HDMI ARC: Ses kaynağını, HDMI ARC
bağlantısına geçirin.

f

USB: USB moduna geçin.
AC~
Güç kaynağına bağlayın.

EQ
Ekolayzer (EQ) efekti seçin.

a

b

AUX
Örneğin, bir MP3 çalardan (3,5 mm jack) ses
girişi.
•
•

c

e

d

HDMI (ARC)
TV’deki HDMI girişine bağlayın.
OPTICAL
TV'deki veya dijital cihazdaki bir optik ses
çıkışına bağlayın.

f

Duvar braketi yuvası

g
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USB
USB depolama cihazından ses girişi.
Bu ürünün yazılımını yükseltme.

•
•

•

Birlikte verilen Uzaktan Kumanda, ünitenin
bir mesafeden kumanda edilmesini sağlar.
Uzaktan kumanda etki mesafesi 19,7 fit
(6 m)'ten kullanılsa bile, eğer ünte ve uzaktan
kumanda arasında herhangi bir nesne varsa,
uzaktan kumandanın çalışması imkansız
olabilir.
Eğer Uzaktan Kumanda kızılötesi ışınlar
üreten diğer ürünlerin yakınında kullanılırsa
ya da kızıl ötesi ışınları kullanan diğer
uzaktan kontrol cihazları, cihazın yakınlarında
kullanılırsa, yanlış çalışmasına neden olabilir.
Tam tersi, diğer ürünler hatalı çalışabilir.

Pil İle İlgili Önlemler
•

•
•
•
•
•

•

Uzaktan Kumanda uzun bir süre (bir aydan
daha fazla) kullanılmayacağı zaman, sızıntıyı
önlemek için Uzaktan Kumandanın pilini
çıkarın.
Eğer piller akarsa, pil bölmesindeki sızıntıyı
silip, pilleri yenileriyle değiştirin.
Belirtilenler dışında herhangi bir pil
kullanmayın.
Pilleri ısıtmayın veya sökmeyin.
Pilleri asla ateşe veya suya atmayın.
Pilleri diğer metal nesneler ile taşımayın veya
saklamayın. Böyle yapılması pillerin kısa devre,
sızıntı yapmasına veya patlamasına neden
olabilir.
Şarj edilebilir bir tür olarak belirtilmedikçe,
asla bir pili şarj etmeyin.

İlk kez kullanım:
Ünitede önceden
takılı lityum CR2025
pil bulunmaktadır.
Uzaktan kumanda pilini
etkinleştirmek için
koruyucu şeridi çıkartın.

Uzaktan kumandanın pilini değiştirme.
•

Uzaktan kumandada CR2025, 3 V Lityum pil
kullanılmaktadır.

1

Pil tepsisinin yan tarafındaki sekmeyi, tepsiye
doğru itin.

2

Şimdi pil tepsisini uzaktan kumandanın dışına
doğru çekin.

3

Eski pili çıkartın. Gösterildiği gibi (+/-)
kutupları doğru olacak şekilde, yeni bir
CR2025 pili, pil tepsisine yerleştirin.

4

Pil tepsisini uzaktan kumandanın içine
yuvasına geri kaydırın.

Yerleştirme
Subwoofer'ı, Soundbar'dan en az 1 metre (3 fit)
ve duvardan 10 santimetre uzakta olacak şekilde
yerleştirin.
En iyi sonuç için Subwoofer’ı aşağıda gösterildiği
gibi yerleştirin.

10 cm/4"

1 m/3 ft
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Türkçe

Uzaktan kumandanın
hazırlanması

3 Bağlantı yapma
Bu bölüm SoundBar'ınızı TV'ye ve diğer cihazlara
bağlamanıza ve sonra kurulum yapmanıza
yardımcı olur. SoundBar'ınızın ve aksesuarlarının
temel bağlantıları hakkında bilgi almak için hızlı
başlangıç kılavuzuna bakın.

Not
• T
 V’niz HDMI-CEC ve ARC işlevini desteklemelidir.
HDMI-CEC ve ARC Açık olarak ayarlanmalıdır.
• HDMI-CEC ve ARC ayarlama yöntemi TV'ye bağlı
olarak değişebilir. ARC işlevi hakkında ayrıntılı bilgi
için, TV'nin kullanma kılavuzuna bakın.
• Sadece HDMI 1.4 uyumlu Kablolar ARC işlevini
destekler.

Optik Soketine bağlantı yapma

Not
• T
 anımlama ve tedarik derecelendirmeleri için,
ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına
bakın.
• Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden
önce, tüm cihazların elektrik prizinden
çıkarıldığından emin olun.

HDMI (ARC) Soketine
bağlantı yapma

OPTICAL

OPTICAL OUT

1

Soundbar'ınız Ses Dönüş Kanallı (ARC) HDMI
destekler. Eğer TV'niz HDMI ARC uyumlu ise,
tek bir HDMI kablosu kullanarak TV sesini
Soundbardan dinleyebilirsiniz.

Bir optik kablo kullanarak, SoundBar'ınızdaki
OPTICAL bağlantı noktasına TV veya başka
bir cihazdaki OPTICAL OUT bağlantı
noktasına bağlayın.
• Dijital optik bağlantı noktası SPDIF veya
SPDIF OUT olarak etiketlenmiş olabilir.

AUX Soketine bağlantı yapma
HDMI (ARC)

•

Bir adet 3,5 mm'den 3,5 mm'ye ses kablosu
(dahil) kullanarak, ünite üzerindeki AUX
soketine TV'nin kulaklık soketini bağlayın.

HDMI (ARC)

1

2
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Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak,
Soundbar’ın HDMI OUT (ARC)-TV bağlantı
noktasını, TV’deki HDMI ARC bağlantı
noktasına bağlayın.
• TV’deki HDMI ARC bağlantı noktası
farklı etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılı bilgi
için TV kullanım kılavuzuna bakın.
TV’nizde HDMI-CEC işlevini çalıştırın.
Ayrıntılı bilgi için TV kullanım kılavuzuna
bakın.

AUX

Kulaklık

Türkçe

AUX

L
R

AUDIO OUT

•

Bir adet RCA'dan 3,5 mm'ye ses kablosu
(dahil değildir) kullanarak, ünite üzerindeki
AUX soketine TV'nin ses çıkış soketini
bağlayın.

Gücü bağlama
•
•
•
•

AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer
tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin
olun.
Ürün hasarı tehlikesi! Güç kaynağı gerilimini,
ünitenin arkasında veya altında yazan gerilim
ile aynı olmasını sağlayın.
Şebeke kablosunu ünitenin AC~ Soketine
bağlayın ve sonra şebeke soketine sokun.
Şebeke kablosunu subwoofer'ın AC~
Soketine bağlayın ve sonra şebeke soketine
sokun.

Subwoofer ile eşleştirme
Otomatik Eşleştirme

Soundbar ve subwoofer'ı şebeke soketine takın
ve sonra ünite üzerinde veya uzaktan kumanda
üzerinde üniteyi AÇIK moduna geçirmek için aça
basın.
Subwoofer ve Soundbar otomatik olarak
eşleşecektir.
• Subwoofer, Soundbar ile eşleşirken,
subwoofer üzerindeki Eşleşme göstergesi
hızlı hızlı yanıp sönecektir.
• Subwoofer, Soundbar ile eşleştiğinde,
subwoofer üzerindeki Eşleşme göstergesi
devamlı yanacaktır.
• Manüel eşleştirme haricinde, Subwoofer'ın
arkasındaki eşleştirme düğmesine basmayın.

Manüel Eşleştirme

Eğer kablosuz subwoofer'dan ses duyulmazsa,
subwoofer'ı manüel olarak eşleştirin.

1
2

3

4

Her iki üniteyi şebeke soketinden tekrar
sökün, 3 dakika sonra onları tekrar takın.
Subwoofer'ı arakasındaki PAIR (eşleştirme)
düğmesine bir kaç saniyeliğine basın.
Subwoofer üzerindeki Eşleştirme
göstergesi hızla yanıp sönecektir.
Sonra üniteyi AÇMAK için ünite veya
uzaktan kumanda üzerindeki basın.
Başarılı olduğu zaman, Subwoofer
üzerindeki Eşleştirme göstergesi düz
yanacaktır.
Eğer Eşleştirme göstergesi hala yanıp
sönmeye devam ederse, adım 1-3 tekrarlayın.
İpucu

• A
 çık alanda subwoofer, Soundbar'ın 6m çevre
aralığında olmalıdır (daha yakın olması daha iyidir).
• Subwoofer ve Soundbar arasında bulunan herhangi
bir nesneyi kaldırın.
• Eğer kablosuz bağlantı yine başarısız olursa,
çevreden müdahalenin veya güçlü bir parazitin
olup olmadığını kontrol edin (örneğin; elektronik
cihazdan parazit). Bu müdahaleleri ya da parazitleri
kaldırın ve yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.
• Eğer ana ünite subwoofer ile bağlanmamışsa ve
AÇIK modda ise, ünitenin GÜÇ göstergesi yanıp
sönecektir.
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4	Soundbar'ınızı
kullanma

Mod seçme
1

Bu bölüm, bağlı cihazlardan ses çalmak için
SoundBar'ı kullanmanıza yardımcı olur.
Başlamadan önce
• Hızlı Başlangıç Kılavuzunda veya kullanıcı
kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları
yapın.
• SoundBar'ı diğer cihazlar için doğru kaynağa
getirin.

Gücü AÇMA ve KAPAMA
•
•
•
•

Üniteyi ilk defa şebeke soketine bağlandığınız
zaman, ünite BEKLEME modunda olacaktır.
Bekleme göstergesi yanacaktır.
Sonra üniteyi AÇMAK veya KAPATMAK için
uzaktan kumanda üzerindeki düğmesine
basın.
Eğer üniteyi tamamen kapatmak isterseniz
ana soketten ana fişi çekin.
Eğer TV veya harici bir cihaz (Sadece AUX
soket için) bağlıysa, ünite TV veya harici cihaz
açıldığında otomatik olarak açılacaktır.

Otomatik Bekleme
Eğer TV ya da dış ünitenin bağlantısı kesilir,
kapanırsa, yaklaşık 15 dakika sonra ünite otomatik
olarak Bekleme moduna geçer.
• Üniteyi tamamen kapatmak için, elektrik fişini
şebeke prizinden çıkarın.
• Kullanılmadığı zaman enerji tasarrufu
sağlamak için lütfen cihazı tamamen kapatın.

Ünite üzerinde Source (kaynak) düğmesine
veya uzaktan kumanda üzerindeki Aux,
Optical, HDMI ARC, BT/Pair, USB
düğmelerine istenilen modu seçmek için
basın.
Soundbar üzerindeki gösterge ışığı
mevcut kullanımda olan modu
gösterecektir.
• Aux / USB: Yandığı zaman, Soundbar'ın
Aux modunda olduğunu gösterir. Yanıp
söndüğü zaman, Soundbar'ın USB
modunda olduğunu gösterir.
• BT: Yandığı zaman, Soundbar'ın
Bluetooth modunda olduğunu gösterir.
• Optical: Yandığı zaman, Soundbar'ın
optik modunda olduğunu gösterir.
• HDMI (ARC): Yandığı zaman,
Soundbar'ın HDMI ARC modunda
olduğunu gösterir.

Ekolayzer (EQ) efekti seçme
Video veya müziğe uyması için önceden
tanımlanmış ses modunu seçin.

1

Uzaktan kumdan üzerindeki EQ düğmesine
basarak, istediğiniz ön ayarlı ekolayzer efektini
seçin:
EQ seçim menüsüne girildiğini
göstermek için tüm LED ışıkları
0,5 saniye yanar.
EQ modu tanımına göre geçerli EQ
modunu göstermek için LED'ler
3 saniye boyunca yanar.
• (Film)
Filmleri görüntülemek için önerilir
•• (Müzik)
Müzik dinlemek için önerilir
••• (Haberler)
Haberleri dinlemek için önerilir
Modlar arasında geçiş yapmak için EQ
düğmesine basın.
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1

Bluetooth İşlemi
Bluetooth ile SoundBar'ı Bluetooth cihazınıza
bağlayın (bir iPad, iPhone, iPod touch, Android
telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) ve ardından
cihazda kayıtlı ses dosyalarını SoundBar
hoparlörleriniz aracılığıyla dinleyebilirsiniz.
Ne gerekli?
• A2DP, AVRCP ve Bluetooth profilini
destekleyen ve Bluetooth sürümü 4.2+ EDR
olan bir Bluetooth cihazı.
• SoundBar ve Bluetooth cihazı arasındaki
çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 fit).

2

3

Bluetooth cihazınızdaki ses dosyalarını veya
müziği seçin ve çalın.
• Çalma sırasında, eğer bir çağrı gelirse,
müzik çalması duraklatılır. Arama sona
erdiğinde çalma devam eder.
• Bluetooth cihazınız AVRCP profilini
destekliyorsa, uzaktan kumandadaki bir
parçaya atlamak için
/
tuşuna
basabilir veya oynatımı duraklatmak
/ devam ettirmek için
tuşuna
basabilirsiniz.

5

Bluetooth'tan çıkmak için diğer bir kaynak
seçin.
• Bluetooth moduna geri gelindiğinde,
Bluetooth bağlantısı etkin kalır.

Ses seviyesini yükseltmek ya da azaltmak için
Vol+/Vol- (Ses seviyesi) basın.
• Sessize almak için (Mute) (sessiz)
basın.
• Sesi geri açmak için tekrar (Mute)
(sessiz) basın ya da Vol+/Vol- (Ses
seviyesi) basın.

Not: Ses seviyesini ayarlarken, LED göstergesi
hızlı bir şekilde yanıp sönecektir. Ses seviyesi
maksimum/minimum seviye değerine geldiğinde,
LED gösterge bir kez yanıp sönecektir.

1

4

Ünite üzerinde Source (kaynak) düğmesine
arka arkasına basarak veya uzaktan kumanda
üzerindeki BT düğmesine basarak Soundbar’ı
Bluetooth moduna geçirin.
BT göstergesi yanıp sönecektir.
Bluetooth cihazında, Bluetooth’u açın ve
bağlantıyı başlatmak için Philips HTL3325'i
aramaya başlayın ve seçin (Bluetooth'un nasıl
etkinleştirileceğiyle ilgili Bluetooth cihazın
kullanım kılavuzuna bakın).
Bağlantı sırasında, BT göstergesi yanıp
sönecektir.
Soundbar'dan ses mesajı duyana kadar
bekleyin.
Bağlantı başarılı ise, BT göstergesi düz
yanacaktır.

Not
• M
 üzik akışı duvar, cihazı örten metalik muhafaza
veya yakınlarda aynı frekansta çalışan diğer cihazlar
gibi, cihaz ile SoundBar arasındaki engellerle
kesilebilir.
• SoundBar'ınızı başka bir Bluetooth cihazıyla
bağlamak istiyorsanız,mevcut bağlı olduğu
Bluetooth cihazı ile bağlantısını kesmek için uzaktan
kumandadaki BT/PAIR tuşunu basılı tutun.

AUX / OPTICAL / HDMI
ARC İşlemi
Ünitenin TV veya ses cihazına bağlı olduğundan
emin olun.

1

Ünite üzerinde Source (kaynak) düğmesine
arka arkasına basın veya uzaktan kumanda
üzerindeki Aux, Optical, HDMI ARC
düğmelerine istenilen modu seçmek için
basın.

2

Oynatma özellikleri için ses cihazınızı
doğrudan idare edin.

3

İstediğiniz ses seviyesine ayarlamak için
VOL +/- düğmelerine basın.
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Türkçe

Ses düzeyini ayarlama

İpucu
• O
 PTICAL/HDMI ARC modundayeken, eğer
üniteden hiç bir ses çıkışı yoksa ve durum göstergesi
yanıp sönüyorsa, kaynak cihazınız üzerinde (örneğin
TV, DVD veya Blu-ray oynatıcı) PCM veya Dolby
Digital Sinyal çıkışını etkinleştirmeniz gerekebilir.

USB İşlemi
MP3 çalar ve USB flash bellek, vb gibi USB
depolama aygıtı üzerindeki ses dosyalarının keyfini
çıkarın.

1
2

3

USB cihazını takın.
Ünite üzerinde Source (kaynak) düğmesine
arka arkasına basarak veya uzaktan kumanda
üzerindeki USB düğmesine basarak
Soundbar’ı USB moduna geçirin.

5 Duvara monte
Not
• U
 ygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya
hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz
varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile
iletişime geçebilirsiniz.
• Duvar montajı yapmadan önce, duvarın
SoundBar'ınızın ağırlığını taşıyabildiğinden emin
olun.
• Duvara monte etmeden önce, soundbar'ın altındaki
dört lastik ayağı çıkarmanız gerekir, aksi takdirde
lastik ayaklar geri takılamaz.

Vida uzunluğu/çapı
SoundBar'ınızı duvar montajı tipine bağlı olarak,
uygun uzunlukta ve çapta vida kullandığınızdan
emin olun.
3,5-4 mm

Oynatma sırasında:

Düğme

4 mm

İşlem
Başlatma, duraklatma veya oynatmaya
devam ettirme.

/

Önceki veya sonraki parçaya geçme.

İpucu
• Ünite 32 GB kadar hafızası olan USB aygıtları
destekleyebilir.
• Bu ünite MP3 / WAV / WMA çalabilir.
• Bir USB girişini destekler: 5 V , 500 mA.
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> 25 mm

SoundBar'ı duvara nasıl monte edeceğiniz
konsunuda, hızlı başlangıç kılavuzundaki çizime
bakın.
1)	Duvarda iki delik açın.
2) Dübelleri ve vidaları deliklere sabitleyin.
3) SoundBar'ı sabitleme vidalarına asın.

Not
• T
 eknik özellikler ve tasarım bildirim yapılmaksızın
değiştirilebilir.

Bluetooth / Kablosuz
Bluetooth profilleri: A2DP (CIF)
• Bluetooth sürümü: 4.2 + EDR
• Frekans bandı/Çıkış gücü:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
• 2,4 G Kablosuz frekans aralığı:
2400 MHz ~ 2483 MHz
• 2,4 G Kablosuz maksimum güç: 6 dBm

Ana ünite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güç kaynağı: 100-240 V~ 50/60 Hz
Hoparlör Maksimum Çıkış gücü:
25 W x 4 + 50 W x 2
Güç tüketimi: 25 W
Bekleme Tüketimi: < 0,5 W
USB: 5 V 500 mA
Frekans tepkisi: 120 Hz - 20 KHz
Ses giriş hassasiyeti (AUX): 500 mV/2 A
Hoparlör Empedansı: 8 Ω x 2 + 4 Ω
Boyutlar (G x Y x D):
950 X 67,3 X 81,7 mm
Ağırlık: 2,2 kg
Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güç kaynağı 100-240 V~, 50-60 Hz
Çıkış Gücü: 100 W
Güç tüketimi: 25 W
Bekleme güç tüketimi: < 0,5 W
Frekans tepkisi: 40 Hz - 120 Hz
Empedans: 3 Ω
Boyutlar (G x Y x D):
150 X 412 X 310 mm
Ağırlık: 5,4 kg
Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Türkçe

6	Ürün özellikleri

Uzaktan kumanda
•
•

Mesafe/Açı: 6m/30°
Pil Türü: CR2025

Desteklenen Ses Biçimleri
•

HDMI ARC
Dolby Dijital, LPCM 2ch

•

OPTICAL
Dolby Dijital, LPCM 2ch

•

BLUETOOTH
SBC

•

USB
MP3, WAV, WMA
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7 Sorun Giderme
Uyarı
• E
 lektrik çarpması tehlikesi. Asla ürünün
muhafazasını sökmeyin.

Garantiyi geçerli tutmak için, ürünü asla kendiniz
tamir etmeye çalışmayın.
Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis
talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol
edin.
Eğer hala bir sorununuz varsa, www.philips.com/
welcome adresinden destek alın.

Güç yok
•
•
•

AC kablosunun doğru bağlandığından emin
olun.
AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
Soundbar'ı açmak için uzaktan kumanda
veya Soundbar üzerindeki açma/kapama
düğmesine basın.

•

Eğer Bluetooth kullanıyorsanız, kaynak
cihazında sesin açık olduğundan ve cihaz
sesinin kapalı olmadığından emin olun.

Uzaktan kumanda çalışmıyor
•
•
•
•
•

Herhangi bir oynatma kontrol düğmesine
basmadan önce, ilk olarak doğru kaynağı
seçin.
Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki
mesafeyi azaltın.
Pilleri belirtildiği gibi (+/-) kutupları hizalı
olarak takın.
Pili değiştirin.
Uzaktan kumandayı, doğrudan ünitenin
önündeki sensöre hedefleyin.

Bu ünitenin Bluetooth adını, Bluetooth
cihazımda bulamıyorum.
•
•

Bluetooth cihazınızda, Bluetooth
fonksiyonunun açık olduğundan emin olun.
Üniteyi Bluetooth cihazı ile yeniden eşleştirin.

Ses yok

Bu, 15 dakikada güç kapatma
fonksiyonudur, güç tasarrufu için ERPII
standartlarından biri gereğidir.

•

•

•
•
•

•
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Ses seviyesini yükseltin. Uzaktan kumanda
veya Soundbar üzerinde Ses Yükseltmeye
basın.
Soundbar'ın sessizde olmadığını doğrulamak
için uzaktan kumanda üzerindeki MUTE
sessize basın.
Farklı bir giriş kaynağı seçmek için kaynak
düğmelerine basın.
Dijital girişlerden birini kullanırken, ses yoksa:
- TV çıkışını PCM'e ayarlamaya çalışın ya da
- Blu-ray/diğer kaynağınıza doğrudan
bağlanın, bazı TV'ler dijital ses aracılığıyla
ses vermezler.
TV'niz değişken ses çıkışına ayarlanmış olabilir.
Ses çıkış ayarının SABİT veya STANDART
olarak ayarlandığından, DEĞİŞKEN olarak
ayarlanmamış olduğundan emin olun. Daha
ayrıntılı bilgi için TV kullanıcı kılavuzuna bakın.

Ünitenin harici giriş sinyal seviyesi çok düşük
olduğunda, cihaz otomatik olarak 15 dakika
içinde kapanacaktır. Lütfen harici cihazınızın
ses seviyesini artırın.

Subwoofer beklemede veya subwoofer
göstergesi yanmıyor.
•

Lütfen güç kablosunu elektrik soketinden
çıkarın ve subwooferı ayarlamak için 3 dakika
sonra takın.

Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır.
HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator,
Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Dolby Laboratories’den lisans altında üretilmiştir. Dolby,Dolby Audio ve çift-D sembolü Dolby
Laboratories’in ticari markalarıdır.

Teknik özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari
markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding
Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu
altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak
garanti veren taraftır.

