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2 Huomautus
Tämä osa sisältää lainopilliset tiedot ja 
tavaramerkki-ilmoitukset.

Vaatimustenmukaisuus

 
Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC 
(pienjännite), 2004/108/EC (EMC) oleellisten 
vaatimusten ja niitä koskevien direktiivien muiden 
ehtojen mukainen.

Verkkosulake
Tämä tieto koskee vain tuotteita, joissa on Isossa-
Britanniassa käytössä oleva pistoke.
Tässä tuotteessa on hyväksytty muottipuristettu 
pistoke. Varmista, että vaihtosulake täyttää 
seuraavat vaatimukset:
•	 luokitukset näkyvät pistokkeessa
•	 BS 1362 -standardin mukainen
•	 ASTA:n hyväksymä.
Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos et ole varma 
sulakkeen tyypistä.
Varoitus: jotta laite olisi EMC-direktiivin (2004/108/
EY) mukainen, pistoketta ei saa irrottaa 
virtajohdosta.

1 Ohje ja tuki
Voit katsella video-oppaita ja löytää vastauksia 
moniin usein vastattuihin kysymyksiin (UKK) 
tuotettasi koskien osoitteessa www.philips.com.

Oppaat
Määritä SoundBar ja hanki lisätietoa tutustumalla 
video-oppaisiin osoitteessa www.philips.com/
support.

Usein kysytyt kysymykset
Jos laitteen kanssa on ongelma, tutustu 
tätä SoundBaria koskeviin usein esitettyihin 
kysymyksiin osoitteessa www.philips.com/
support.
Jos tarvitset edelleen apua, ota yhteyttä maasi 
Philips-kuluttajapalveluun.

Vakava varoitus

 • Älä yritä korjata SoundBaria itse. Tämä voi 
aiheuttaa vakavia vammoja, vahingoittaa 
SoundBaria ja mitätöidä takuun.

Yhteyden ottaminen Philipsiin
Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään 
laitteen malli ja sarjanumero. Malli- ja 
sarjanumero ovat laitteen tausta- tai alapuolella. 
Huomioi numerot, ennen kuin soitat Philipsille: 
Mallinumero __________________________
Sarjanumero 
___________________________
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3 Tärkeää
Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää 
SoundBaria. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu 
siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus
Sähköiskun tai tulipalon vaara!
•	 Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle 

tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä 
astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. 
Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai 
sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. 
Ota yhteys Philipsin asiakastukeen, jotta 
tuote tarkastetaan ennen käyttöä.

•	 Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen 
tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai 
suoraan auringonvaloon.

 • Älä koskaan aseta esineitä 
ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen 
aukkoihin.

 • Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen 
katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite 
on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

 • Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta 
ennen ukkosmyrskyjä. 

 • Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, 
ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!
 • Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, 

varmista, että virran jännite vastaa laitteen 
takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä 
liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole 
sama.

Loukkaantumisen tai SoundBarin vaurioitumisen 
vaara!
 • Käytä seinälle kiinnitettävän tuotteen 

kiinnittämiseen ainoastaan tuotteen mukana 
toimitettua telinettä. Kiinnitä järjestelmä 
seinään, joka kestää tuotteen ja telineen 
painon. Koninklijke Philips Electronics 
N.V. Philips ei vastaa virheellisestä 
seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena 
tapahtuu onnettomuus tai vahinko.

 • Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä 
virtajohtojen tai muiden elektronisten 
laitteiden päälle.

Tavaramerkit

 
Valmistettu seuraavien yhdysvaltalaisten 
patenttien 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 
5 978 762 ja 6 487 535 ja muiden 
yhdysvaltalaisten ja maailmanlaajuisten voimassa 
ja suunnitteilla olevien patenttien mukaisesti. 
DTS ja symboli ovat DTS, Inc.:n rekisteröityjä 
tavaramerkkejä ja DTS Digital Surround ja 
DTS-logot ovat DTS, Inc.:n tavaramerkkejä. 
Tuotteeseen sisältyy ohjelmisto.  DTS, Inc. 
Kaikki oikeudet pidätetään.

  
Dolby Laboratories on antanut luvan 
valmistukseen. Dolby, Pro Logic ja kaksois-
D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin 
tavaramerkkejä.

  
HDMI,	HDMI-logo	ja	High-Definition	
Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Alueelliset ilmoitukset
Luokan 1 laserlaite 
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin 
tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa 
altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle 
näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin 
varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja 
roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on 
kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti 
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on 
kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke 
on pistorasiassa.
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Tuotteen huolto
 Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen

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

 
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin 
kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/
EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä 
vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.
Tuotteen asianmukainen hävittäminen 
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille 
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

  
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n 
direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa 
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen 
keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein 
ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

 • Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n 
lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta 
ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi 
ennen sen liittämistä virtalähteeseen.

 • Jotkin tämän tuotteen osat on voitu 
valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja 
vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumenemisen vaara! 
 • Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen 

tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 
10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. 
Varmista, että verhot tai muut esineet eivät 
peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!
•	 Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja 

alkalipohjaisia paristoja keskenään.
•	 Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. 

Poista paristot myös, jos tiedät, ettei 
kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.

•	 Paristot ovat ongelmajätettä: toimita 
käytetyt paristot asianmukaiseen 
keräyspisteeseen.

Paristojen nielemisvaara!
•	 Laite tai kaukosäädin voi sisältää 

nappipariston, joka voidaan niellä. Säilytä 
paristoa aina poissa lasten ulottuvilta!
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Kaukosäädin

 
a  (Valmiustila) 

•	 SoundBarin kytkeminen toimintaan tai 
valmiustilaan.

•	 Kun EasyLink on käytössä, paina 
painiketta vähintään kolmen sekunnin 
ajan, jotta kaikki liitetyt HDMI CEC 
-yhteensopivat laitteet siirtyvät 
valmiustilaan.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4 SoundBar
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi 
Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja 
rekisteröi SoundBar osoitteessa www.Philips.com/
welcome.

Päälaite

  
a SOURCE

SoundBarin äänilähteen valitseminen.
b  (Valmiustila)

•	 SoundBarin kytkeminen toimintaan tai 
valmiustilaan.

•	 Kun SoundBar on valmiustilassa, 
valmiustilan ilmaisin on punainen.

c  +/- (Äänenvoimakkuus)
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai 
vähentäminen

d Näyttö

4

1 2 3
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EasyLink-ohjaimet
EasyLink-toiminnon avulla voit ohjata 
SoundBaria, TV:tä ja liitettyjä laitteita SoundBar-
kaukosäätimen valmiustilapainikkeella.
•	  (Valmiustila): Siirrä SoundBar, TV ja 

liitetyt laitteet valmiustilaan pitämällä 
painiketta alhaalla.

b HDMI SOURCE
Vaihda äänilähde HDMI-liitäntään. 

c DOCK for iPod
Philipsin iPod- tai iPhone-telakointiasemaan 
vaihtaminen.

d Navigointipainikkeet (  /  /  /  )
Valikoissa siirtyminen.

e OK
Merkinnän tai valinnan vahvistaminen.

f  SOUND SETTINGS
Äänivalintojen käyttö tai niistä poistuminen.

g iPod/iPhone-telakan painikkeet
•	  (Pysäytä)/EXIT: iPod- tai iPhone-

toiston keskeyttäminen tai SoundBar-
asetusvalikosta poistuminen.

•	   /  (Edellinen/Seuraava): 
Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan 
kappaleeseen tai tiedostoon. Haku 
taakse- tai eteenpäin painamalla 
pitkään.

•	  (Toisto/Tauko): Levyn toiston 
aloittaminen, keskeyttäminen ja 
jatkaminen. Katkaise iPodin tai iPhonen 
virta painamalla pitkään.

•	 Selauspainike (  ): Paluu iPodin tai 
iPhonen edelliseen valikkoon tai paluu 
edelliseen SoundBar-valikkoon.

h  (Mykistys)
Mykistä tai palauta ääni.

i +/- (Äänenvoimakkuus)
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai 
vähentäminen

j TREBLE +/-
Lisää tai vähennä diskanttia.

k BASS +/-
Lisää tai vähennä bassoa.

l AMBISOUND
Ambisound-, automaatti- tai stereotilan 
valitseminen.

m SETUP
Asetusvalikon avaaminen.

n AUDIO SOURCE
•	 OPTI IN: Vaihda äänilähde optiseen 

liitäntään. 
•	 COAX IN: Vaihda äänilähde 

koaksiaaliliitäntään. 
•	 AUX: Vaihda äänilähde AUX-liitäntään. 
•	 MUSIC iLINK: Vaihda äänilähde 

MUSIC iLINK -liitäntään.

FI
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Liitännät
Liitä subwoofer SoundBariin pikaoppaan 
ohjeiden mukaisesti.

Asetukset
Määritä subwoofer asetusvalikossa.
1 Valitse näyttöpaneelissa SUBW VOL 

painamalla SETUP-painiketta toistuvasti 
(katso ‘Järjestelmävalikon asetukset ja 
asetukset’ sivulla 16).

2 Paina OK-painiketta.
3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla 

Navigointipainikkeet (  /  ).
4 Vahvista valinta painamalla OK.
5 Poistu valikosta painamalla EXIT.

Liittimet
Muiden laitteiden liittäminen SoundBariin.

Vasen sivu

 
MUSIC iLINK
MP3-soittimen äänitulo.

Takana vasemmalla

 
AC MAINS~ -liitäntä
Virtalähteen liitäntä.

MUSICiLINK

AC MAINS~

5 Liitä SoundBar
Tässä luvussa on ohjeita SoundBarin liittämisestä 
televisioon ja muihin laitteisiin. 
Pikaoppaassa on tietoja SoundBarin ja 
sen lisälaitteiden perusliitännöistä. Kattava 
interaktiivinen opas on osoitteessa www.
connectivityguide.philips.com. 

Huomautus

 • Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen 
takana olevassa arvokilvessä.

 • Varmista ennen liitäntöjen tekemistä, että 
kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

Subwoofer
Sijoita, liitä ja asenna subwoofer seuraavien 
ohjeiden mukaisesti. 

Sijainti
Aseta subwoofer vähintään metrin päähän 
SoundBarin vasemmalle tai oikealle puolelle ja 
kymmenen sentin etäisyydelle seinästä.
Saat parhaan tuloksen sijoittamalla subwooferin 
alla kuvatulla tavalla.

FI
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Liittäminen televisioon
SoundBarin liittäminen televisioon. Voit kuunnella 
TV-ohjelmien ääntä SoundBarista. Käytä 
SoundBarin ja television laadukkainta liitäntää.

1. vaihtoehto: TV:n liittäminen HDMI-
liitäntään (ARC)
SoundBar tukee HDMI-versiota 1.4 - ARC 
(Audio Return Channel). Jos TV on HDMI ARC 
-yhteensopiva, liitä SoundBar televisioon HDMI 
ARC -liitännällä. 
Kun käytät HDMI ARC -liitäntää, et tarvitse 
toista äänikaapelia television äänen toistamiseen 
SoundBarin kautta.
1 Jos käytät nopeaa HDMI-kaapelia, liitä se 

SoundBarin HDMI OUT (ARC)-liitäntään ja 
television HDMI ARC-liitäntään.
TV:n HDMI ARC-liittimessä voi olla 
merkintä HDMI IN tai HDMI. Lisätietoja 
television liitännöistä on television 
käyttöoppaassa.

  
2 Ota HDMI-CEC käyttöön televisiossa. 

Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
 » TV:n ääni toistetaan automaattisesti 

SoundBarissa.
3 Jos TV:n ääni ei toistu automaattisesti, 

valitse television oikea videotuloliitäntä.

TV

Takana keskellä

 
a HDMI IN 1/2

Liitä äänentoistolaitteiden HDMI-lähtöön. 
b TO TV-HDMI OUT (ARC)

Television HDMI-tulon liitäntä. 
c DOCK for iPod

Philipsin iPod- tai iPhone-telakointiaseman 
liitäntä.(Malli: Philips DCK3060).

d AUDIO IN-AUX
Television tai analogisen laitteen analogisen 
äänilähdön liitäntä. 

e DIGITAL IN-OPTICAL
Television tai digitaalisen laitteen optisen 
äänilähdön liitäntä. 

f DIGITAL IN-COAXIAL
Television tai digitaalisen laitteen 
koaksiaaliäänilähdön liitäntä. 

Takana oikealla

 
SUBWOOFER
Laitteen mukana toimitetun subwooferin liitäntä.

HDMI OUT (ARC)
TO TV

HDMI IN

L
(WHITE)

R
(RED)

AUDIO IN-AUX

DOCK for iPod

COAXIAL

OPTICAL

DIGITAL IN

L
(WHITE)

R
(RED)

AUDIO IN-AUX4 2

1

3

5

6

SUBWOOFER (6Ω)
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2 Jos käytät nopeaa HDMI-kaapelia, liitä se 

SoundBarin HDMI OUT (ARC)-liitäntään 
ja television HDMI IN- tai HDMI ARC-
liitäntään.

3 Ota HDMI-CEC käyttöön liitetyissä 
laitteissa. Lisätietoja on laitteiden 
käyttöoppaissa.

4 Valitse oikea TV:n videotulo.
5 Valitse oikea SoundBarin HDMI-tulo (katso 

‘Liitettyjen laitteiden äänen määrittäminen’ 
sivulla 11).

Huomautus

 • Jos liität SoundBarin HDMI OUT (ARC)-
liittimen HDMI ARC -yhteensopivaan 
televisioon, voit valita, toistetaanko ääni 
SoundBarin vai TV:n kautta. Lisätietoja 
TV-äänen määrittämisestä on TV:n 
käyttöoppaassa.

TV

Vaihtoehto 2: TV:n liittäminen analogisella 
äänikaapelilla
Jos TV:ssä ei ole HDMI-liitäntöjä, liitä SoundBar 
televisioon analogisen äänikaapeliliitännän kautta.
1 Liitä SoundBarin AUX-liittimet TV:n 

ääniliitäntöihin analogisella kaapelilla. 

 
2 Valita televisiossa oikea videotulo.
3 Valitse oikea äänitulo painamalla SoundBarin 

SOURCE-painiketta (katso ‘Liitetyn laitteen 
kuunteleminen’ sivulla 11).

Liittäminen muihin laitteisiin 
HDMI-liitännällä
Liitä digitaaliset laitteet suoraan SoundBarin 
HDMI-liitäntään. Blu-ray-soittimet, digisovittimet, 
pelikonsolit tai videokamerat voivat esimerkiksi olla 
digitaalisia laitteita. 
1 Liitä nopea HDMI-kaapeli digitaalisen 

laitteen HDMI OUT -liitäntään ja 
SoundBarin HDMI IN -liitäntään.

TV
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2. vaihtoehto: äänen liittäminen 
digitaalisella koaksiaalikaapelilla
Hyvä äänenlaatu 
Liitä SoundBarin COAXIAL-liitin laitteen 
COAXIAL/DIGITAL OUT -liitäntään 
koaksiaalikaapelilla.
Digitaalisessa koaksiaaliliitännässä voi olla 
merkintä DIGITAL AUDIO OUT. 

 
Vihje

 • Kun haluat toistaa videoita laitteesta, liitä laite 
televisioon videoliitännän kautta.

3. vaihtoehto: äänen liittäminen analogisilla 
äänikaapeleilla
Peruslaatuinen ääni
Liitä SoundBarin AUX-liittimet laitteen 
ääniliitäntöihin analogisella kaapelilla.

  
Vihje

 • Kun haluat toistaa videoita laitteesta, liitä laite 
televisioon videoliitännän kautta.

VCR

Äänen liittäminen televisiosta tai 
muista laitteista
Voit toistaa television tai jonkin toisen laitteen 
ääntä SoundBarin kautta.
Käytä muiden laitteiden laadukkainta liitäntää.

Huomautus

 • Tässä käyttöoppaassa käytetyt ääniliitännät 
ovat vain suosituksia. Voit käyttää muitakin 
liitäntöjä.

 • Kun SoundBar ja TV on liitetty HDMI ARC 
-liitännän kautta, ääniliitäntää ei tarvita.

1. vaihtoehto: äänen liittäminen 
digitaalisella optisella kaapelilla
Laadukkain ääni
Liitä SoundBarin OPTICAL-liitin laitteen 
OPTICAL OUT -liitäntään optisella kaapelilla.
Digitaalisessa optisessa liittimessä voi olla 
merkintä SPDIF, SPDIF OUT tai OPTICAL .

  TV

FI
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Liitetyn laitteen kuunteleminen
Ennen kuin voit kuunnella liitettyä laitetta, on 
valittava laitteen lähde.
Päälaite
Painamalla SoundBarin SOURCE-painiketta voit 
selata seuraavia vaihtoehtoja näyttöpaneelissa ja 
valita jonkin niistä:
HDMI ARC (jos saatavilla) > HDMI IN1 > 
HDMI IN2 > MUSIC I-LINK > IPOD > AUX > 
OPTI IN > COAX IN

Kaukosäädin
Painamalla kaukosäätimen AUDIO SOURCE- 
tai HDMI SOURCE-painiketta voit selata 
äänilähteitä ja valita jonkin niistä seuraavassa 
taulukossa näytetyllä tavalla.

Lähdepainike Näyttöteksti Äänilähde
AUDIO 
SOURCE

OPTI IN Optinen tulo

AUDIO 
SOURCE

COAX IN Koaksiaalitulo

AUDIO 
SOURCE

AUX AUX-tulo

AUDIO 
SOURCE

MUSIC 
I-LINK

MP3-tulo

HDMI SOURCE HDMI 
ARC (jos 
saatavilla)

HDMI ARC 
-lähtö

HDMI SOURCE HDMI IN1 
tai HDMI 
IN2

HDMI-tulo

Huomautus

 • HDMI ARC on valittavissa vain, jos SoundBar 
on liitetty HDMI ARC -yhteensopivaan 
televisioon HDMI ARC -liitännän kautta 
(katso ‘1. vaihtoehto: TV:n liittäminen HDMI-
liitäntään (ARC)’ sivulla 8).

Liitettyjen laitteiden äänen määrittäminen
Kun liität laitteen SoundBariin, tarkista 
ääniasetukset.
1 Ota HDMI-CEC käyttöön televisiossa ja 

muissa laitteissa. Lisätietoja on television ja 
toisen laitteen käyttöoppaassa.

2 Valitse television kaiutinvalikosta Vahvistin. 
Lisätietoja on television käyttöoppaassa.

3 Avaa SoundBarin Äänentoistonhallinta ja 
määritä liitetyn laitteen äänitulo SoundBarin 
liitäntään (katso ‘Äänen toistaminen 
SoundBarista’ sivulla 16).

Jos liitetty laite ei ole HDMI-CEC-yhteensopiva, 
paina päälaitteen tai kaukosäätimen 
lähdepainiketta ja valitse oikea äänitulo 
SoundBarissa (katso ‘Liitetyn laitteen 
kuunteleminen’ sivulla 11).
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Äänitila
Valitse videolle tai musiikille sopiva esimääritetty 
äänitila.
1 Valitse näyttöpaneelissa MODE painamalla 

SOUND SETTINGS-painiketta toistuvasti 
(katso ‘Äänivalinnat ja asetukset’ sivulla 12).

2 Valitse tila ja paina sitten OK-painiketta.
3 Valitse asetus painamalla 

Navigointipainikkeet (  /  ):
•	 AUTO: Valitse joko MOVIE tai MUSIC 

automaattisesti äänivirran mukaan.
•	 MOVIE: Nauti 

elokuvaäänikokemuksesta.
•	 MUSIC: Herätä henkiin musiikin 

alkuperäinen studio- tai 
konserttiäänitysympäristö.

•	 ORIGINAL: Koe elokuvien ja musiikin 
alkuperäinen ääni, ilman lisättyjä 
äänitehosteita.

•	 NEWS: Optimoitu puhe ja selkeät 
äänet auttavat kuulemaan jokaisen 
sanan.

•	 GAMING: Nauti pelien jännittävistä 
äänistä.

Autom. äänenvoim.
Ota automaattinen äänenvoimakkuus 
käyttöön, kun haluat pitää äänenvoimakkuuden 
muuttumattomana vaihtaessasi äänilähdettä. 
1 Valitse näyttöpaneelissa AUTO VOL 

painamalla SOUND SETTINGS -painiketta 
toistuvasti (katso ‘Äänivalinnat ja asetukset’ 
sivulla 12).

2 Paina OK-painiketta.
3 Valitse asetus painamalla 

Navigointipainikkeet (  /  ):
•	 ON: Ota automaattinen 

äänenvoimakkuus käyttöön.
•	 OFF: Poista automaattinen 

äänenvoimakkuus käytöstä.

6 SoundBarin käyttö
Tässä luvussa kerrotaan, miten SoundBarilla 
toistetaan ääntä siihen liitetyistä laitteista.
Ennen aloittamista
•	 Suorita pikaoppaassa ja tässä 

käyttöoppaassa kuvatut tarvittavat liitännät.
•	 Vaihda SoundBarissa muiden laitteiden 

oikea lähde.

Äänen valinta
Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras ääni 
videolle tai musiikille.

Äänivalinnat ja asetukset
Äänivalinta Asetus valinnalle
MODE AUTO

MOVIE
MUSIC
ORIGINAL
NEWS
GAMING

AUTO 
VOL

ON
OFF

NIGHT ON
OFF

AUD 
SYNC

0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180 MS, 
190 MS, 200 MS

1 Avaa äänivalinnat näyttöpaneelissa 
painamalla SOUND SETTINGS-painiketta 
toistuvasti (katso ‘Äänivalinnat ja asetukset’ 
sivulla 12).

2 Valitse asetus ja paina OK-painiketta.
3 Valitse vaihtoehto painamalla 

Navigointipainikkeet (  /  ).
4 Poistu painamalla EXIT-painiketta.
Jos et paina painiketta kymmenen sekunnin 
kuluessa, valikko suljetaan automaattisesti.
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Ambisound
Määritä Ambisound, jotta Surround-äänitehoste 
on paras mahdollinen.
Valitse asetus näyttöpaneelissa painamalla 
toistuvasti AMBISOUND-painiketta:
•	 AMBISOUND: Surround-ääni huoneeseen 

(katso ‘Ambisound’ sivulla 17).
•	 STEREO: Kaksikanavainen stereoääni. 

Soveltuu musiikin kuunteluun. 
•	 AUTO: Äänivirtaan perustuva Surround-

ääni.

Huomautus

 • Jos toistat lähdettä, jossa on DTS-ääni, DTS 
näytetään näyttöpaneelissa kahden sekunnin 
ajan.

 • Jos toistat lähdettä, jossa on Dolby-ääni, 
DOLBY D näytetään näyttöpaneelissa kahden 
sekunnin ajan.

Taajuuskorjain
Säädä SoundBarin korkean taajuuden (diskantti) 
ja matalan taajuuden (basso) asetuksia.
Muuta näyttöpaneelissa näkyvää taajuutta 
painamalla TREBLE +/-- tai BASS +/--painiketta.

MP3-soitin
Liitä MP3-soittimesi ja toista äänitiedostoja tai 
musiikkia.
Vaatimukset
•	 MP3-soitin.
•	 3,5 mm:n stereoäänikaapeli.

Musiikin toistaminen
1 Liitä MP3-soitin SoundBariin pikaoppaan 

ohjeiden mukaisesti. 
2 Paina toistuvasti AUDIO SOURCE-

painiketta ja valitse MUSIC I-LINK 
näyttöpaneelissa.

3 Valitse toistettavat äänitiedostot tai musiikki 
ja aloita toisto MP3-soittimen painikkeilla.

Night mode
Voit kuunnella hiljaisesti vähentämällä kovien 
äänten äänenvoimakkuutta, kun toistat levyjä. 
Yötila on käytettävissä vain toistettaessa Dolby-
koodattuja DVD-levyjä ja Blu-ray-levyjä. 
1 Valitse näyttöpaneelissa NIGHT painamalla 

SOUND SETTINGS -painiketta toistuvasti 
(katso ‘Äänivalinnat ja asetukset’ sivulla 12).

2 Paina OK-painiketta.
3 Valitse asetus painamalla 

Navigointipainikkeet (  /  ): 
•	 ON: Ota yötila käyttöön.
•	 OFF: Poista yötila käytöstä.

Huomautus

 • Jos automaattiseksi äänenvoimakkuudeksi on 
valittu ON, et voi ottaa käyttöön yötilaa.

Kuvan ja äänen tahdistaminen
Jos ääntä ja videota ei ole tahdistettu, viivytä 
ääntä siten, että se on samassa tahdissa kuvan 
kanssa.
1 Valitse näyttöpaneelissa AUD SYNC 

painamalla SOUND SETTINGS -painiketta 
toistuvasti (katso ‘Äänivalinnat ja asetukset’ 
sivulla 12).

2 Paina OK-painiketta.
3 Muuta näyttöpaneelissa näytettävää viivettä 

painamalla kahden sekunnin kuluessa 
Navigointipainikkeet (  /  ).

4 Vahvista valinta painamalla OK.
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Painike Toimenpide
Navigointipainikkeet 
(  /  )

Valikkojen selaaminen.

OK Merkinnän tai valinnan 
vahvistaminen.

  /  (Edellinen/
Seuraava)

Siirtyminen edelliseen tai 
seuraavaan kappaleeseen 
tai tiedostoon. Haku 
taakse- tai eteenpäin 
painamalla pitkään.

 (Toisto/Tauko) Levyn toiston 
aloittaminen, 
keskeyttäminen ja 
jatkaminen. Katkaise 
iPodin tai iPhonen virta 
painamalla pitkään.

 (Pysäytä)/EXIT iPod- tai iPhone-
toiston keskeyttäminen 
tai SoundBar-
asetusvalikosta 
poistuminen.

Selauspainike (  ) Paluu iPodin tai iPhonen 
edelliseen valikkoon 
tai paluu edelliseen 
SoundBar-valikkoon.

Videoiden ja diaesitysten toistaminen
1 Ota iPodissa käyttöön TV ON -asetus. 

Valitse iPhonessa TV Out -asetus.
2 Aseta iPod tai iPhone telakointiasemaan 

(katso ‘iPodin tai iPhonen telakoiminen’ 
sivulla 14).

3 Paina DOCK for iPod-painiketta.
4 Valitse televisiossa AV/VIDEO-lähde (vastaa 

keltaista komposiittikaapelia).
 » TV-ruutu tyhjenee.

5 Valitse videoita tai valokuvia selaamalla 
iPodin tai iPhonen näyttöä.

6 Toista videot tai kuvat painamalla SoundBar-
kaukosäätimen  (Toisto/Tauko) 
-painiketta.

 » Kuva näkyy TV-ruudussa. 

iPod tai iPhone
Liittämällä Philipsin iPod/iPhone-telakointiaseman 
voit toistaa SoundBarissa musiikkia, elokuvia ja 
kuvia iPodista tai iPhonesta.
Vaatimukset
•	 Philips-telakointiasema (Malli: Philips 

DCK3060).
•	 Keltainen komposiittikaapeli.

Huomautus

 • Philipsin iPod- tai iPhone-telakointiasema on 
hankittava erikseen.

 • Lataa iPod tai iPhone telakointiasemassa, kun 
SoundBar on iPod-tilassa.

iPodin tai iPhonen telakoiminen
1 Siirrä telakointiaseman pohjassa oleva 

liukukytkin asentoon STANDARD ja liitä 
telakointiasema SoundBariin.

2 Liitä keltainen komposiittikaapeli 
telakointiasemaan ja TV:hen. 

3 Käynnistä iPod tai iPhone ja aseta se 
telakointiasemaan.

Musiikin toistaminen
1 Aseta iPod tai iPhone telakointiasemaan 

(katso ‘iPodin tai iPhonen telakoiminen’ 
sivulla 14).

2 Paina DOCK for iPod-painiketta.
 » IPOD tulee näkyviin näyttöpaneeliin.

3 Hallitse toistoa toistopainikkeilla.
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Laitteiden ohjaaminen
Ohjaa SoundBaria ja muita liitettyjä HDMI-CEC-
yhteensopivia laitteita yhdellä kaukosäätimellä.

Valmiustila yhdellä painikkeella
Kun pidät kaukosäätimen  (Valmiustila) 
-painiketta alhaalla, SoundBar ja kaikki liitetyt 
HDMI-CEC-laitteet (jotka tukevat yhden 
kosketuksen valmiustilaa) siirtyvät valmiustilaan.
Jos yhden painikkeen valmiustila otetaan 
käyttöön SoundBarissa, voit siirtää laitteet 
valmiustilaan TV:n tai muiden liitettyjen HDMI-
CEC-laitteiden kaukosäätimellä.
Äänentoistonhallinta
Laite on liitettävä televisioon ja sen äänentoisto 
ohjattava TV:stä SoundBariin, jotta SoundBar 
voi siirtyä vastaavaan äänilähteeseen 
automaattisesti.
Yhden kosketuksen äänentoiston käyttäminen 
edellyttää äänentoistonhallinnan ottamista 
käyttöön ja liitettyjen laitteiden määrittämistä 
SoundBarin äänituloliitäntöihin.
TV-äänen määrittäminen
Laite on liitettävä televisioon ja sen äänentoisto 
ohjattava TV:stä SoundBariin, jotta laitteen 
voi määrittää äänituloliitäntään (katso ‘Äänen 
toistaminen SoundBarista’ sivulla 16).

Valmiustila yhdellä painikkeella
SoundBarin ja kaikki liitetyt HDMI-CEC-laitteet 
voi siirtää valmiustilaan kaukosäätimellä. 
1 Valitse näyttöpaneelissa SYS STBY 

painamalla SETUP-painiketta toistuvasti 
(katso ‘Järjestelmävalikon asetukset ja 
asetukset’ sivulla 16).

2 Paina OK-painiketta.
3 Paina Navigointipainikkeet (  /  ) ja 

valitse ON.
4 Vahvista valinta painamalla OK.
5 Poistu valikosta painamalla EXIT.

Huomautus

 • Poista yhden painikkeen valmiustila käytöstä 
valitsemalla OFF. 

EasyLink
Ostamasi SoundBar tukee Philips EasyLink 
-toimintoa, joka käyttää HDMI-CEC (Consumer 
Electronics Control) -protokollaa. HDMI:n avulla 
liitettyjä EasyLink-yhteensopivia laitteita voidaan 
ohjata yhdellä kaukosäätimellä. 
Philips ei takaa 100-prosenttista yhteensopivuutta 
kaikkien HDMI CEC -laitteiden kanssa.
Vaatimukset
•	 HDMI-CEC-yhteensopivat laitteet.
•	 HDMI-liitäntä liitettyjen laitteiden välillä.

Virran kytkeminen
1 Ota käyttöön television ja muiden 

liitettyjen laitteiden HDMI-CEC-toiminnot. 
Lisätietoja on TV:n tai muiden laitteiden 
käyttöoppaissa. 

2 Valitse näyttöpaneelissa EASYLINK 
painamalla SETUP-painiketta toistuvasti 
(katso ‘Järjestelmävalikon asetukset ja 
asetukset’ sivulla 16).

3 Paina OK-painiketta.
4 Paina Navigointipainikkeet (  /  ) ja 

valitse ON.
5 Vahvista valinta painamalla OK.

 » EasyLink on käytössä.

Huomautus

 • Poista EasyLink käytöstä valitsemalla OFF.
 • Kun EasyLink on poistettu käytöstä, seuraavat 
vaihtoehdot eivät ole valittavissa: SYS STBY, 
AUD CTRL ja TV AUDIO. 
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7 Asetusten 
muuttaminen

Tässä luvussa kerrotaan, miten SoundBarin 
asetuksia muutetaan. 

Varoitus

 • Useimmat asetukset on jo määritetty niin, 
että SoundBar toimii parhaalla mahdollisella 
tavalla. Jos sinulla ei ole erityistä syytä muuttaa 
asetuksia, on parasta käyttää oletusasetuksia.

Järjestelmävalikon asetukset ja 
asetukset
Asetusvalikon 
asetus

Asetus valinnalle Asetus 
valinnalle

EASYLINK ON
OFF

SYS STBY ON
OFF

AUD CTRL ON
OFF

TV AUDIO HDMI ARC
COAX IN
OPTI IN
AUX

SUBW VOL +5, +4, +3, ..., 0, ..., 
-3, -4, -5

AMBISOUND POSITION IN 
FRONT
RIGHT
LEFT
CORNER

DISTANCE 0M - 2M
2M - 3M
ABOVE 
3M

DISPLAY BRIGHT
DIM 1
DIM 2

Äänen toistaminen SoundBarista
HDMI-CEC-laite on liitettävä televisioon 
ja ohjattava sen äänentoisto televisiosta 
SoundBariin, jotta liitetyn laitteen äänen voi 
määrittää SoundBariin. 
1 Valitse näytössä AUD CTRL painamalla 

SETUP-painiketta toistuvasti. (katso 
‘Järjestelmävalikon asetukset ja asetukset’ 
sivulla 16).

2 Paina OK-painiketta.
3 Paina Navigointipainikkeet (  /  ) 

-painiketta, valitse ON ja paina sitten OK-
painiketta.
•	 Toista ääntä TV-kaiuttimista 

valitsemalla OFF.
4 Paina toistuvasti SETUP-painiketta ja valitse 

näyttöpaneelissa TV AUDIO. Paina sitten 
OK-painiketta.

5 Paina Navigointipainikkeet (  /  ) 
-painiketta ja valitse äänilähtö kullekin 
liitetylle laitteelle.
•	 HDMI ARC: Äänilähtö HDMI ARC 

-liitännän kautta
•	 COAX IN: Äänilähtö koaksiaaliliitännän 

kautta.
•	 OPTI IN: Äänilähtö optisen liitännän 

kautta.
•	 AUX: Äänilähtö AUX-liitännän kautta.

6 Vahvista valinta painamalla OK.
7 Poistu valikosta painamalla EXIT.

Huomautus

 • HDMI ARC on valittavissa vain, jos SoundBar 
on liitetty HDMI ARC -yhteensopivaan 
televisioon HDMI ARC -liitännän kautta 
(katso ‘1. vaihtoehto: TV:n liittäminen HDMI-
liitäntään (ARC)’ sivulla 8).
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Näyttö
SoundBarin näyttöpaneelin kirkkauden 
säätäminen
1 Paina toistuvasti SETUP -painiketta ja 

valitse DISPLAY näyttöpaneelista (katso 
‘Järjestelmävalikon asetukset ja asetukset’ 
sivulla 16).

2 Paina OK-painiketta.
3 Paina Navigointipainikkeet (  /  ) 

-painiketta, valitse BRIGHT, DIM 1 tai DIM 
2 ja paina sitten OK-painiketta.

Ota tehdasasetukset käyttöön
Voit palauttaa SoundBarin tehtaalla ohjelmoidut 
oletusasetukset.
Paina AUX-tilassa kolmen sekunnin kuluessa 
TREBLE+-, VOL-- ja BASS+-painikkeita.

 » Kun tehdasasetukset on palautettu, 
SoundBar sammuu ja käynnistyy 
uudelleen automaattisesti.

1 Selaa näyttöpaneelin vaihtoehtoja 
painamalla SETUP-painiketta toistuvasti 
(katso ‘Järjestelmävalikon asetukset ja 
asetukset’ sivulla 16).

2 Valitse jokin vaihtoehto ja paina OK-
painiketta.

3 Paina Navigointipainikkeet (  /  ) 
-painiketta, valitse asetus ja paina OK-
painiketta.

Huomautus

 • Jos et paina painiketta viiden sekunnin kuluessa, 
asetusvalikko sulkeutuu.

 • Palaa edelliseen valikkoon Selauspainike (  ) 
-painikkeella. Poistu valikosta painamalla EXIT-
painiketta.

Ambisound
Saat parhaan Surround-äänen valitsemalla 
huonettasi ja SoundBarin sijoittelua vastaavat 
asetukset.
1 Valitse näyttöpaneelissa AMBISOUND 

painamalla SETUP-painiketta toistuvasti 
(katso ‘Järjestelmävalikon asetukset ja 
asetukset’ sivulla 16).

2 Paina OK-painiketta.
3 Aseta SoundBar paikalleen.

A Paina Navigointipainikkeet (  /  ) 
-painiketta, valitse POSITION ja paina 
sitten OK-painiketta.

B Paina Navigointipainikkeet (  /  ) 
-painiketta, valitse IN FRONT, RIGHT, 
LEFT tai CORNER ja paina sitten OK-
painiketta.

4 Määritä kuuntelupaikan ja SoundBarin 
välinen etäisyys:
A Paina Navigointipainikkeet (  /  ) 

-painiketta, valitse DISTANCE ja paina 
sitten OK-painiketta.

B Paina Navigointipainikkeet (  /  ) 
-painiketta, valitse 0M - 2M (0–2 m), 
2M - 3M (2–3 m) tai ABOVE 3M (yli 3 
m) ja paina OK-painiketta.
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SoundBarin ja TV:n jalusta - 
STS1100/STS1300
Jos käytät Philipsin TV:tä, voit kiinnittää SoundBarin 
ja TV:n samalle jalustalle.
Osta STS1100- tai STS1300-jalusta valtuutetulta 
Philips-jälleenmyyjältä. 
Lisätietoja SoundBarin ja Philipsin TV:n jalustan 
asennuksesta on pikaoppaassa.

STS1100:

  
STS1300:

  

8 Seinäteline ja jalusta
Lue kaikki turvallisuusohjeet, ennen kuin kiinnität 
SoundBarin seinään tai jalustalle. (katso ‘Turvallisuus’ 
sivulla 3). 
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman maasi 
Philipsin asiakastukeen. 

Seinäteline
Ruuvin pituus/halkaisija
Varmista, että käytät sopivan pituisia ja 
halkaisijaltaan sopivan kokoisia ruuveja. Tarvittavien 
ruuvien koko määräytyy seinätelineen kiinnitystavan 
mukaan.

  
Huomautus

 • Voit irrottaa kolme kumijalkaa SoundBarin 
pohjasta ennen seinäkiinnitystä. 

 • Jos irrotat kumijalat, et voi kiinnittää niitä 
takaisin SoundBarin pohjaan.

Tietoja SoundBarin kiinnittämisestä seinään on 
seinäkiinnitysoppaassa.

> 25mm

3 - 3.5mm
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Subwoofer
•	 Lähtöteho: 80 W RMS (30 % THD) 
•	 Impedanssi: 6 ohmia
•	 Kaiutinelementit: 165 mm (6,5”) 

bassokaiutin
•	 Taajuusvaste: 20 Hz – 150 kHz
•	 Mitat (LxKxS): 192 x 447 x 253 mm
•	 Paino: 4,4 kg
•	 Kaapelin pituus: 3 m

Seinäteline
 • Mitat (LxKxS): 80 x 80 x 15 mm
 • Paino: 0,08 kg/kpl

Kaukosäätimen paristot
•	 2 x AAA-R03, 1,5 V 

9 Tuotetiedot

Huomautus

 • Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä 
ilmoitusta.

Vahvistin
•	 Kokonaisteho: 

•	 Eurooppa ja Aasia: 300 W RMS (30 % 
THD)

•	 Latinalainen Amerikka: 224 W RMS 
(10 % THD) 

•	 Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
•	 Signaali/kohina-suhde: >65 dB (CCIR) / 

(A-painotettu)
•	 Tuloherkkyys:

•	 AUX: 250 mV
•	 Music iLink: 50 mV

Ääni
•	 Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:

•	 Koaksiaali: IEC 60958-3
•	 Optinen: TOSLINK

Päälaite
 • Virtalähde: 110–240 V~; 50–60 Hz
 • Virrankulutus: 55 W
 • Virrankulutus	valmiustilassa:	≤1	W	
 • Keskikaiutin:

•	 Kaiuttimen impedanssi: 6 ohmia
•	 Kaiutinelementit: 2 x 64 mm (2,5”) 

koko äänialue
•	 Taajuusvaste: 150 Hz–20 kHz

 • Etu-/takakaiuttimet: 
•	 Kaiuttimen impedanssi: 3 ohmia
•	 Kaiutinelementit: 4 x 64 mm (2,5 

tuumaa), täysi kantama
•	 Taajuusvaste: 150 Hz–20 kHz

 • Mitat (LxKxS): 945 x 108 x 86 mm
 • Paino: 3,82 kg
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Toistaminen
Kun käynnistät TV:n, SoundBar käynnistyy 
automaattisesti.
•	 Tämä on normaalia, kun käytössä on 

Philips EasyLink (HDMI-CEC). Jos haluat 
SoundBarin toimivan itsenäisesti, poista 
EasyLink käytöstä.

EasyLink ei toimi.
•	 Varmista, että SoundBar on liitetty Philips-

merkkiseen EasyLink-TV:hen, ja että 
EasyLink-valinta on käytössä (katso ‘Virran 
kytkeminen’ sivulla 15).

Videoiden tai kuvien toisto iPodista tai iPhonesta 
ei onnistu TV:llä.
•	 Selaa ja valitse videot ja valokuvat iPod- tai 

iPhone-näytössä ja toista ne TV:ssä.
•	 Varmista, ettei iPodin tai iPhonen 

ohjelmistoa ole muutettu tai muokattu 
laittomasti.

Kuvien katselu iPodista tai iPhonesta ei onnistu 
TV:ssä.
•	 Liitä keltainen komposiittikaapeli iPod-

telakointiasemaan ja TV:hen.
•	 Valitse televisiossa AV/VIDEO-lähde (vastaa 

keltaista komposiittikaapelia).
•	 Käynnistä diaesitys painamalla iPodin tai 

iPhonen toistopainiketta.
•	 Varmista, ettei iPodin tai iPhonen 

ohjelmistoa ole muutettu tai muokattu 
laittomasti.

10 Vianmääritys

Vakava varoitus

 • Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen 
runkoa. 

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei 
mitätöidy. 
Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, 
tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden 
huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi tuote ja 
saat tukea osoitteessa www.philips.com/welcome. 

Päälaite
SoundBarin painikkeet eivät toimi.
•	 Irrota SoundBarin virtajohto pistorasiasta 

muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.

Ääni
Äänettömät SoundBar-kaiuttimet
•	 Liitä äänikaapeli SoundBariin sekä 

televisioon tai muihin laitteisiin. Et 
kuitenkaan tarvitse erillistä ääniliitäntää, kun
•	 SoundBar ja TV on liitetty HDMI ARC-

liitännän kautta tai
•	 laite on liitetty SoundBarin HDMI IN 

-liitäntään.
•	 Määritä liitetyn laitteen ääni (katso 

‘Liitettyjen laitteiden äänen määrittäminen’ 
sivulla 11).

•	 Palauta SoundBarin tehdasasetukset (katso 
‘Ota tehdasasetukset käyttöön’ sivulla 17), 
katkaise virta ja kytke virta uudelleen.

•	 Paina toistuvasti SoundBarin SOURCE-
painiketta ja valitse näyttöpaneelissa oikea 
äänitulo.

•	 Varmista, ettei SoundBaria ole mykistetty. 
Paina  -painiketta ja valitse MUTE OFF 
näyttöpaneelissa.

Vääristynyt ääni tai kaiku.
•	 Jos toistat TV:n äänen SoundBarin kautta, 

varmista, että TV on mykistetty.
Ääni ja video eivät ole synkronoitu.
•	 1) Paina toistuvasti  SOUND SETTINGS-

painiketta ja valitse näyttöpaneelissa AUD 
SYNC. Paina sitten OK-painiketta. 2) 
Muuta näyttöpaneelissa näytettävää viivettä 
painamalla kahden sekunnin kuluessa 
Navigointipainikkeet (  /  ). 3) Vahvista 
painamalla OK-painiketta.
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