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Yardım ve destek

www.philips.com Internet adresinde video öğretici
bilgileri izleyebilir ve ürününüzle ilgili sıkça sorulan
soruların (SSS) birçoğuna cevap bulabilirsiniz.

Öğretici bilgiler
SoundBar’ı ayarlamak ve ek bilgi almak için
www.philips.com/support adresindeki öğretici
videolara bakın.

SSS
Sorununuzu çözemezseniz, www.philips.com/
support adresinde bu SoundBar hakkında sıkça
sorulan sorulara (SSS) bakın.
Sorununuz halen çözülemediyse, ülkenizdeki
Philips Tüketici Danışma Merkezine başvurun.
Uyarı
•• SoundBar’ı kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu,
ciddi yaralanmalara, SoundBar’da onarılması
mümkün olmayan hasara veya garantinizin
geçerliliğini yitirmesine neden olabilir.

Philips ile iletişim kurun
Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün
seri ve model numaraları istenecektir. Model
numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında
veya altındadır. Philips’i aramadan önce
numaraları not edin:
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________
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Bildirim

Bu bölümde yasal bildirimler ve ticari marka
bildirimleri yer almaktadır.

Uyumluluk

Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve
2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel
gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine
uygundur.

Şebeke sigortası
Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler
için geçerlidir.
Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı
değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta
kullanın:
• güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
• BS 1362 onaylı ve
• ASTA onay işareti bulunan.
Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin
değilseniz satıcınıza danışın.
Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu
olması için, fişi güç kablosundan çıkarmayın.

5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 numaralı ABD patentleri ile ABD ve
dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer
patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS
ve Symbol, DTS Inc.’in tescilli ticari markalarıdır
ve DTS logoları DTS Inc.’in ticari markasıdır. Ürün
yazılım içermektedir. DTS, Inc. Tüm Hakları
Saklıdır.

Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby,
Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories’in
ticari markalarıdır.

HDMI, HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü
Multimedya Arayüzü, ABD ve diğer ülkelerde
HDMI licensing LLC’in ticari markası veya tescilli
ticari markasıdır.
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Önemli

SoundBar’ınızı kullanmadan önce tüm talimatları
okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından
dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz
olacaktır.

Güvenlik
Elektrik çarpması veya yangın riski!
• Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur
veya suya maruz bırakmayın. Ürünün
yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler
yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç
kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal
fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan
önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi
tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
• Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak
alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı
kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
•• Ürünün havalandırma deliklerinden veya
diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
•• Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı
yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma
hazır bir durumda kalmalıdır.
•• Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden
çıkarın.
•• Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten
tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
Kısa devre veya yangın riski!
•• Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce,
şebeke geriliminin ürünün arka veya
alt kısmında belirtilen değerle uyumlu
olduğundan emin olun. Şebeke voltajı
belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla
şebekeye bağlamayın.
Yaralanma veya SoundBar’da hasar oluşması
riski vardır!
•• Duvara monte edilebilen ürünler için
yalnızca birlikte verilen duvara montaj
braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün
ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını
taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın.
Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı
yapılan duvar montajları nedeniyle meydana
gelen kaza, yaralanma veya zararlardan
sorumlu değildir.
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Türkçe

Ticari markalar

••

Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının
ya da diğer elektrikli cihazların üzerine
yerleştirmeyin.
•• Ürünün 5°C’den düşük sıcaklıklarda
taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın
ve ev sinema sistemini prize takmadan önce
oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
•• Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş
olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için
dikkatli taşıyın.
Aşırı ısınma riski!
•• Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere
monte etmeyin. Havalandırma için ürünün
çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan
bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların
ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına
engel olun.
Kirlenme riski!
• Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya
karbon ve alkalin vs.).
• Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun
bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
• Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle
doğru şekilde atılmalıdır.
Pilleri yutma tehlikesi!
• Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma
riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir.
Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir
konumda saklayın!

Ürününüze özen gösterin
Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez
kullanın.

Çevremizi koruyun

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden
kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve
bileşenler kullanılarak üretilmiştir.

Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası
işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen,
elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile
ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi
edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve
eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla
birlikte atmayın.
Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru
biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı
üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye
yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi
kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla
atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.
Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi,
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki
oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,
lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel
kurallar hakkında bilgi edinin.

4

TR

4

SoundBar’ınız

Uzaktan kumanda

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş
geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam
olarak yararlanabilmek için SoundBar’ınızı www.
philips.com/welcome adresinde kaydedin.

2

Ana ünite
1

14
2

3

3

4
5

13

6

4

7
a SOURCE

8

SoundBar için bir ses kaynağı seçin.

c

9

(Bekleme)
SoundBar’ı açın veya bekleme moduna
geçirin.
• SoundBar bekleme modundayken
bekleme göstergesi kırmızıdır.

•

Türkçe

b

10
11

+/- (Ses seviyesi)
Ses seviyesini artırır veya azaltır.

d Gösterge paneli

12

a

(Bekleme)
SoundBar’ı açın veya bekleme moduna
geçirin.
• EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde,
tüm HDMI CEC uyumlu cihazların
bekleme moduna geçmesi için basın ve
en az üç saniye basılı tutun.

•
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b HDMI SOURCE

Ses kaynağınızı HDMI bağlantısına getirin.

c DOCK for iPod

iPod veya iPhone için Philips bağlantı
istasyonuna geçiş yapar.

d Gezinme düğmeleri (

/ /
Menülerde gezinmeyi sağlar.

/

)

e OK

Bir giriş veya seçimi onaylar.

f

SOUND SETTINGS
Ses seçeneklerine erişmek ve çıkmak için
kullanılır.

g iPod/iPhone için bağlantı istasyonu tuşları
•
(Durdur)/EXIT: iPod veya iPhone
•

•

•
h

için oynatımı durdurun veya SoundBar
ayar menüsünden çıkın.
/ (Önceki/Sonraki): Önceki
veya sonraki parçaya veya dosyaya
atlayın. Geriye veya ileriye doğru arama
yapmak için basılı tutun.
(Oynat/Duraklat): Oynatımı
başlatın, duraklatın veya devam ettirin.
iPod veya iPhone’u kapatmak için basılı
tutun.
Gezinme düğmesi ( ): iPod veya
iPhone’da önceki menüye veya önceki
SoundBar menüsüne dönün.

(Sessiz)
Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

i +/- (Ses seviyesi)

Ses seviyesini artırır veya azaltır.

j TREBLE +/-

Tizi artırın veya azaltın.

k BASS +/-

Bası artırın veya azaltın.

l AMBISOUND

Bir Ambisound, otomatik veya stereo modu
seçin.

m SETUP

Ayar menüsüne erişin.

n AUDIO SOURCE
• OPTI IN: Ses kaynağınızı optik
•
•
•

6
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bağlantıya getirin.
COAX IN: Ses kaynağınızı koaksiyel
bağlantıya getirin.
AUX: Ses kaynağınızı AUX bağlantısına
getirin.
MUSIC iLINK: Ses kaynağınızı MUSIC
iLINK bağlantısına getirin.

EasyLink kontrolleri
Easylink ile SoundBar uzaktan kumandanızın
bekletme tuşuyla SoundBar’ınızı, TV’nizi ve bağlı
cihazları kontrol edebilirsiniz.
•
(Bekleme): SoundBar’ı, TV’yi ve bağlı
cihazları bekleme moduna almak için basılı
tutun.

5

SoundBar’ınızı
bağlayın

Bu bölümde SoundBar’ınızın TV’ye ve diğer
cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır.
SoundBar ve aksesuarlarınızın temel bağlantıları
hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna
bakın. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, www.
connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.
Not
•• Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin

arkasında veya altında bulunan tip plakasına
bakın.
•• Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya
değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik
priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan
emin olun.

Bağlantı
Subwoofer’ı SoundBar’a hızlı başlangıç
kılavuzunda açıklanan şekilde bağlayın.

Ayar
Subwoofer’ın ayarını ayar menüsünden yapın.
Ekran panelinde SUBW VOL ayarını seçmek
için arka arkaya SETUP tuşuna basın (bkz.
‘Ayarlar menü seçenekleri ve ayarları’ sayfa
16).
OK tuşuna basın.
Ses seviyesini değiştirmek için Gezinme
düğmeleri ( / ) tuşuna basın.
Onaylamak için OK tuşuna basın.
Menüden çıkmak için EXIT tuşuna basın.

1
2
3
4
5

Konnektörler

Subwoofer

Diğer cihazları SoundBar’a bağlayın.

Subwoofer’ı yerleştirmek, bağlamak ve kurmak için
aşağıdaki adımları izleyin.

Sol yan

Subwoofer’ı duvarla arasında on cm, SoundBar’la
da en az bir metre mesafe olacak şekilde
yerleştirin.
En iyi sonuç için subwoofer’ı aşağıda gösterildiği
şekilde yerleştirin.

Türkçe

Konum
MU
SIC
iLIN
K

MUSIC iLINK
Bir MP3 çalardan ses girişi.

Arka sol

AC MAINS~

AC MAINS~
Güç kaynağına bağlantı.
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TV’ye bağlanma

Arka orta
6

COAXIAL
DIGITAL IN

5
4
3

OPTICAL

HDMI IN

1

L
(WHITE)
AUDIO IN-AUX

2

R
(RED)
HDMI OUT (ARC)
TO TV

DOCK for iPod

a HDMI IN 1/2

Ses cihazlarındaki HDMI çıkışına bağlayın.

b TO TV-HDMI OUT (ARC)

TV’deki HDMI girişine bağlanır.

c DOCK for iPod

iPod veya iPhone için Philips bağlantı
istasyonuna bağlanır.(Model: Philips
DCK3060).

d AUDIO IN-AUX

TV’deki veya analog cihazdaki analog ses
çıkışına bağlanır.

SoundBar’ı bir TV’ye bağlayın. TV programlarının
sesini SoundBar’dan dinleyebilirsiniz. SoundBar’da
ve TV’de bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV’ye
bağlanma
SoundBar’ınız HDMI 1.4 sürümünü (Ses Dönüş
Kanalı (ARC)) destekler. TV’niz HDMI ARC
uyumlu değilse, SoundBar’ınızı HDMI ARC
bağlantısı üzerinden TV’ye bağlayın.
HDMI ARC bağlantısı sayesinde, SoundBar’ınızı
kullanarak TV’deki sesi duymanız için ek bir ses
kablosu gerekmez.
Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak
SoundBar’ınızdaki HDMI OUT (ARC)
konnektörünü TV’deki HDMI ARC
konnektörüne bağlayın.
TV üzerindeki HDMI ARC konnektöre
HDMI IN veya HDMI şeklinde etiketlenmiş
olabilir. TV konnektörleri hakkında daha
fazla bilgi için bkz. TV kullanım kılavuzu.

1

e DIGITAL IN-OPTICAL

TV’deki veya dijital cihazdaki optik ses
çıkışına bağlanır.

TV

f DIGITAL IN-COAXIAL

TV’deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses
çıkışına bağlanır.

Arka sağ

2
SUBWOOFER (6Ω)

SUBWOOFER
Birlikte verilen subwoofer’a bağlantı sağlar.

8
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TV’nizde bulunan HDMI-CEC’i açın.
Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
»» TV’deki ses otomatik olarak
Soundbar’ınızda çalınır.
TV’deki ses otomatik olarak çalınmazsa, TV
üzerinde doğru video girişini seçin.

Seçenek 2: Analog ses kablosu üzerinden
TV’ye bağlanma
TV

TV’nizin HDMI konnektörleri yoksa,
SoundBar’ınızı bir analog ses kablosu bağlantısı
üzerinden TV’ye bağlayın.
Bir analog kablo kullanarak,
SoundBar’ınızdaki AUX konnektörlerini
TV’deki ses konnektörlerine bağlayın.

1

TV

TV’niz üzerinde uygun video girişini seçin.
Doğru ses girişini seçmek için arka arkaya
SoundBar’daki SOURCE tuşuna basın (bkz.
‘Bağlı bir cihazdan dinleme’ sayfa 11).

HDMI ile diğer cihazları bağlama
Dijital cihazları HDMI bağlantısı üzerinden doğruca
SoundBar’ınıza bağlayın. Dijital cihazlar Blu-ray
oynatıcı, set üstü kutu, oyun konsolu veya video
kamera olabilir.
Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak dijital
cihazınızdaki HDMI OUT konnektörünü
SoundBar’ınızdaki HDMI IN konnektörüne
bağlayın.

1

2
3
4
5

Başka bir Yüksek Hızlı HDMI kablosunu
kullanarak SoundBar’ınızdaki HDMI OUT
(ARC) konnektörünü TV’deki HDMI IN
veya HDMI ARC konnektörüne bağlayın.
Bağlı cihazlarda HDMI-CEC’i açın. Ayrıntılar
için, cihazların kullanım kılavuzuna bakın.
TV üzerinde uygun video girişini seçin.
SoundBar’ınızdaki doğru HDMI girişini seçin
(bkz. ‘Bağlı olan cihazlar için ses ayarı’ sayfa
11).
Not

•• SoundBar’ınızdaki HDMI OUT (ARC)

konnektörünü HDMI ARC uyumlu bir TV’ye
bağlarsanız, sesin SoundBar veya TV üzerinden
çıkmasını seçebilirsiniz. TV sesini eşlemeye
ilişkin ayrıntılar için TV kullanıcı kılavuzuna
bakın.
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Türkçe

2
3

TV ve diğer cihazlardan gelen
ses bağlantısı
TV’den veya diğer cihazlardan gelen sesi
SoundBar’ınız üzerinden çalın.
Diğer cihazlarda bulunan en kaliteli bağlantıyı
kullanın.

Seçenek 2: Dijital koaksiyel kabloyla ses
bağlantısı
İyi ses kalitesi
Koaksiyel kablo kullanarak SoundBar’ınızdaki
COAXIAL konektörünü cihazdaki COAXIAL/
DIGITAL OUT konektörüne bağlayın.
Dijital koaksiyel konektör DIGITAL AUDIO
OUT şeklinde etiketlenmiş olabilir.

Not
•• Bu kullanım kılavuzundaki ses bağlantıları

sadece öneri amacıyla verilmiştir. Diğer
bağlantıları da kullanabilirsiniz.
•• SoundBar’ınız ve TV’niz HDMI ARC üzerinden
bağlandığında ses bağlantısı gerekmez.

Seçenek 1: Dijital optik kabloyla ses
bağlantısı
En iyi ses kalitesi
Optik kablo kullanarak SoundBar’ınızdaki
OPTICAL konnektörünü cihazdaki OPTICAL
OUT konnektörüne bağlayın.
Dijital optik konektör SPDIF, SPDIF OUT veya
OPTICAL şeklinde etiketlenmiş olabilir.

TV

İpucu
•• Cihazdaki videoyu oynatmak için, cihazı bir
video bağlantısı üzerinden TV’ye bağlayın.

Seçenek 3: Analog ses kablolarıyla ses
bağlantısı
Temel ses kalitesi
Analog kablo kullanarak, SoundBar’ınızdaki AUX
konektörlerini cihazdaki ses konektörlerine
bağlayın.
VCR

İpucu
•• Cihazdaki videoyu oynatmak için, cihazı bir
video bağlantısı üzerinden TV’ye bağlayın.

10
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SoundBar’ınıza bir cihaz bağladığınızda ses
ayarlarını kontrol edin.
TV’nizde ve diğer cihazlarda HDMI-CEC’i
açın. Ayrıntılar için TV ve diğer cihazların
kullanım kılavuzuna bakın.
TV hoparlörleri menüsünden ‘Amplifikatör’
öğesini seçin. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım
kılavuzu.
SoundBar’ınızda Sistem Ses Kontrolü
özelliğini açın ve ardından bağlı cihazın
sesini ev sinema sisteminizdeki doğru
konnektörlerle eşleyin (bkz. ‘SoundBar’dan
ses çalma’ sayfa 15).
Bağlı cihaz HDMI-CEC uyumlu değilse,
SoundBar’ınızdaki doğru ses girişini seçmek için
ana ünitedeki veya uzaktan kumandadaki kaynak
tuşuna basın (bkz. ‘Bağlı bir cihazdan dinleme’
sayfa 11).

1
2
3

Bağlı bir cihazdan dinleme
Bağlı bir cihazdan dinlemeye başlamadan önce,
cihaza ilişkin kaynağı seçin.
Ana ünite
Ekran panelinde geçiş yapmak ve aşağıdaki ses
kaynaklarından birini seçmek için SoundBar’da
SOURCE tuşuna basın:
HDMI ARC (varsa) > HDMI IN1 > HDMI IN2
> MUSIC I-LINK > IPOD > AUX > OPTI IN >
COAX IN
Uzaktan kumanda
Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, geçiş
yapmak ve bir ses kaynağı seçmek için uzaktan
kumandada AUDIO SOURCE veya HDMI
SOURCE tuşuna basın.
Kaynak tuşu

Ekran metni

Ses kaynağı

AUDIO SOURCE OPTI IN
AUDIO SOURCE COAX IN

Optik giriş
Koaksiyel
giriş
AUDIO SOURCE AUX
AUX girişi
AUDIO SOURCE MUSIC I-LINK MP3 girişi
HDMI SOURCE HDMI ARC
HDMI
(varsa)
ARC çıkışı
HDMI SOURCE HDMI IN1
HDMI
veya HDMI
girişi
IN2
Not
•• HDMI ARC yalnızca SoundBar’ınızı HDMI

ARC üzerinden HDMI ARC uyumlu bir TV’ye
bağladığınızda seçilebilir (bkz. ‘Seçenek 1:
HDMI (ARC) üzerinden TV’ye bağlanma’ sayfa
8).
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Türkçe

Bağlı olan cihazlar için ses ayarı

6

SoundBar’ınızın
kullanılması

Bu bölümde bağlı cihazlardan gelen sesi dinlemek
için SoundBar’ınızı nasıl kullanacağınız açıklanmıştır.
Başlamadan önce
• Hızlı başlangıç kılavuzunda ve kullanıcı
kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları
yapın.
• SoundBar’ı diğer cihazlara için doğru
kaynağa getirin.

Ses çıkışını seçin
Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl
seçileceği açıklanmıştır.

Ses seçenekleri ve ayarları
Ses seçeneği
MODE

AUTO VOL
NIGHT
AUD SYNC

1

Seçeneğe ilişkin ayar
AUTO
MOVIE
MUSIC
ORIGINAL
NEWS
GAMING
ON
OFF
ON
OFF
0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180
MS, 190 MS, 200 MS

Ekran panelinde ses seçeneklerine erişmek
için arka arkaya SOUND SETTINGS tuşuna
basın (bkz. ‘Ses seçenekleri ve ayarları’ sayfa
12).
Bir ayar seçin ve ardından OK tuşuna basın.
Bir seçeneği belirlemek için Gezinme
düğmeleri ( / ) tuşuna basın.
Çıkmak için EXIT tuşuna basın.
On saniye içinde bir tuşa basmazsanız, otomatik
olarak menüden çıkılır.

2
3
4

12
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Ses modu
Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses
modlarını seçin.
Ekran panelinde MODE ayarını seçmek için
arka arkaya SOUND SETTINGS tuşuna
basın (bkz. ‘Ses seçenekleri ve ayarları’ sayfa
12).
Bir mod seçin ve ardından OK tuşuna basın.
Bir ayarı seçmek için Gezinme düğmeleri (
/ ) tuşuna basın:
• AUTO: Otomatik olarak ses akışına
bağlı olması için MOVIE veya MUSIC
seçeneğini belirleyin.
• MOVIE: Filmler için özel olarak
geliştirilen sinema benzeri ses deneyimi
yaşayın.
• MUSIC: Stüdyo veya konser gibi
dinlediğiniz müziğin orijinal kayıt
ortamını yeniden yaratın.
• ORIGINAL: Ekstra ses efekti olmadan
film ve müzikleri orijinal sesinden
dinleyin.
• NEWS: Optimum konuşma ve net
vokaller sayesinde her kelimeyi duyun.
• GAMING: Aksiyon türü video oyunları
oynarken veya eğlenceli partiler
verirken güçlü ses özelliğinin keyfini
çıkarın.

1
2
3

Otomatik ses düzeyi
Farklı bir kaynağa geçtiğinizde ses düzeyinin
sabit kalmasını sağlamak için otomatik ses düzeyi
özelliğini açın.
Ekran panelinde AUTO VOL ayarını seçmek
için arka arkaya SOUND SETTINGStuşuna
basın (bkz. ‘Ses seçenekleri ve ayarları’ sayfa
12).
OK tuşuna basın.
Bir ayarı seçmek için Gezinme düğmeleri (
/ ) tuşuna basın:
• ON: Otomatik ses seviyesi özelliğini
açın.
• OFF: Otomatik ses seviyesi özelliğini
kapatın.

1
2
3

Gece modu

Ekolayzır

Düşük ses düzeyinde dinlemek için disk çalarken
yüksek seslerin ses düzeyini azaltın. Gece modu
sadece Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde
bulunur.
Ekran panelinde NIGHT ayarını seçmek için
arka arkaya SOUND SETTINGS tuşuna basın
(bkz. ‘Ses seçenekleri ve ayarları’ sayfa 12).
OK tuşuna basın.
Bir ayarı seçmek için Gezinme düğmeleri (
/ ) tuşuna basın:
• ON: Gece modunu açın.
• OFF: Gece modunu kapatın.

SoundBar’ın yüksek frekans (tiz) ve alçak frekans
(bas) ayarlarını değiştirin.
Ekran panelinde gösterilen frekansı değiştirmek
için TREBLE +/- veya BASS +/- tuşuna basın.

2
3

Not
•• Otomatik ses seviyesi ON değerine ayarlanırsa,
gece modunu etkinleştiremezsiniz.

Senkronize görüntü ve ses
Ses ve video senkronize değilse, videoyla
eşleştirmek için sesi geciktirin.
Ekran panelinde AUD SYNC ayarını seçmek
için arka arkaya SOUND SETTINGS tuşuna
basın (bkz. ‘Ses seçenekleri ve ayarları’ sayfa 12).
OK tuşuna basın.
Ekran panelinde gösterilen gecikmeyi
değiştirmek için iki saniye içinde Gezinme
düğmeleri ( / ) tuşuna basın.
Onaylamak için OK tuşuna basın.

1
2
3
4

Ambisound
En iyi surround ses etkisini vermek için
Ambisound’u ayarlayın.
Ekran panelinde bir ayarı seçmek için arka arkaya
AMBISOUND tuşuna basın:
• AMBISOUND: Odanız için surround ses
(bkz. ‘Ambisound’ sayfa 16).
• STEREO: İki kanallı stereo ses. Müzik
dinlemek için idealdir.
• AUTO: Ses yayınına dayalı surround ses.

MP3 çalar
Ses dosyası veya müzik dinlemek için MP3 çalarınızı
bağlayın.
İhtiyacınız olan bileşenler
• MP3 çalar.
• 3,5 mm’lik stereo ses kablosu.

Müzik çalma

1
2
3

MP3 çalarınızı SoundBar’a Hızlı başlangıç
kılavuzunda açıklandığı gibi bağlayın.
Ekran panelinde MUSIC I-LINK ayarını
seçmek için arka arkaya AUDIO SOURCE
tuşuna basın.
Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve
dinlemek için MP3 çalardaki düğmelere
basın.

iPod veya iPhone

Türkçe

1

iPhone/iPod için bir Philips bağlantı istasyonu
bağladığınızda, iPod veya iPhone’unuzdaki
müzik, film ve fotoğrafların keyfini SoundBar’da
çıkarabilirsiniz.
İhtiyacınız olan bileşenler
• Philips bağlantı istasyonu (Model: Philips
DCK3060).
• Sarı kompozit kablo.
Not
•• iPod veya iPhone için Philips bağlantı istasyonu
ayrı olarak satılır.

•• SoundBar iPod modundayken, iPod’unuzu veya
iPhone’unuzu bağlantı istasyonunda şarj edin.

Not
•• Bir kaynağı DTS ile çalarsanız, ekran panelinde
iki saniye için DTS değeri görüntülenir.

•• Bir kaynağı Dolby ile çalarsanız, ekran panelinde
iki saniye için DOLBY D değeri görüntülenir.

TR
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iPod veya iPhone bağlantı istasyonu

1
2
3

Bağlantı istasyonunun alt kısmındaki anahtarı
STANDARD konumuna getirin, ardından
bağlantı istasyonunu SoundBar’a bağlayın.
Sarı kompozit kabloyu bağlantı istasyonuna
ve TV’ye bağlayın.
iPod veya iPhone’u açın ve bağlantı
istasyonuna yerleştirin.

Müzik çalma

1
2
3

iPod veya iPhone bağlantı istasyonu (bkz.
‘iPod veya iPhone bağlantı istasyonu’ sayfa
14).
DOCK for iPod tuşuna basın.
»» Ekran panelinde IPOD görüntülenir.
Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol
edin.

Tuş
Gezinme
düğmeleri (
/ )
OK
/
(Önceki/
Sonraki)

İşlem
Menülerde yukarı ve aşağı
dolaşın.

Bir giriş veya seçimi onaylar.
Önceki veya sonraki parçaya
veya dosyaya atlayın. Geriye
veya ileriye doğru arama
yapmak için basılı tutun.
(Oynat/ Oynatımı başlatın, duraklatın
veya devam ettirin. iPod veya
Duraklat)
iPhone’u kapatmak için basılı
tutun.
(Durdur)/ iPod veya iPhone için oynatımı
durdurun veya SoundBar ayar
EXIT
menüsünden çıkın.
iPod veya iPhone’da önceki
Gezinme
düğmesi ( ) menüye veya önceki SoundBar
menüsüne dönün.

Video ve slayt gösterisi oynatma

1
3

iPod’da TV AÇIK ayarını etkinleştirin.
iPhone’da TV Çıkışı öğesini seçin.
iPod veya iPhone bağlantı istasyonu (bkz.
‘iPod veya iPhone bağlantı istasyonu’ sayfa
14).
DOCK for iPod tuşuna basın.

14
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4
5
6

TV’yi AV/VIDEO kaynağına getirin (sarı
kompozit kablosuna karşılık gelir).
»» TV’de boş bir ekran gösterilir.
iPod veya iPhone ekranında gezinerek video
veya fotoğraf seçin.
Videoları veya fotoğrafları oynatmak için
SoundBar uzaktan kumandasında
(Oynat/Duraklat) tuşuna basın.
»» Görüntü TV’de gösterilir.

EasyLink
SoundBar, HDMI CEC (Tüketici Elektroniği
Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink’i
destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink
uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile
kontrol edilebilir.
Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte
çalışabilme garantisi sağlamaz.
İhtiyacınız olan bileşenler
• HDMI-CEC uyumlu cihazlar.
• Bağlı cihazlar arasında HDMI bağlantısı.

Açma

1
2
3
4
5

TV’deki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMICEC işlemlerini açın. Bilgi almak için, TV
veya diğer cihazların kullanım kılavuzlarına
bakın.
Ekran panelinde EASYLINK ayarını seçmek
için arka arkaya SETUP tuşuna basın (bkz.
‘Ayarlar menü seçenekleri ve ayarları’ sayfa
16).
OK tuşuna basın.
ON ayarını seçmek için Gezinme düğmeleri
( / ) tuşuna basın.
Onaylamak için OK tuşuna basın.
»» EasyLink açılır.
Not

•• EasyLink’i devre dışı bırakmak için, OFF
seçeneğini belirleyin.

•• EasyLink kapandığında, şu seçenekler

kullanılamaz: SYS STBY, AUD CTRL ve TV
AUDIO.

Kontrol cihazları

SoundBar’dan ses çalma

SoundBar’ı ve diğer bağlı HDMI-CEC uyumlu
cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edin.

Bir HDMI-CEC cihazının sesini SoundBar’ınıza
eşlemek için cihazı TV’ye bağlamanız ve ses
çıkışını TV’den SoundBar’a yönlendirmeniz
gerekir.
Ekranda AUD CTRL ayarını seçmek için
arka arkaya SETUP tuşuna basın (bkz.
‘Ayarlar menü seçenekleri ve ayarları’ sayfa
16).
OK tuşuna basın.
ON seçimini yapmak için Gezinme
düğmeleri ( / ) tuşuna ve daha sonra
OK tuşuna basın.
• Sesi TV hoparlörlerinden çalmak için
OFF öğesini seçin.
Ekran panelinde TV AUDIO öğesini seçmek
için arka arkaya SETUP tuşuna ve daha
sonra OK tuşuna basın.
Bağlı her bir cihaza ilişkin ses çıkışını seçmek
için Gezinme düğmeleri ( / ) tuşuna
basın.
• HDMI ARC: HDMI ARC bağlantısı
üzerinden ses çıkışı.
• COAX IN: Koaksiyel bağlantı
üzerinden ses çıkışı.
• OPTI IN: Optik bağlantı üzerinden ses
çıkışı.
• AUX: AUX bağlantısı üzerinden ses
çıkışı.
Onaylamak için OK tuşuna basın.
Menüden çıkmak için EXIT tuşuna basın.

Tek dokunuşta beklemeye alma
SoundBar ve tüm bağlı HDMI-CEC cihazları
uzaktan kumandadan bekleme moduna alınabilir.
Ekran panelinde SYS STBY ayarını seçmek
için arka arkaya SETUP tuşuna basın (bkz.
‘Ayarlar menü seçenekleri ve ayarları’ sayfa
16).
OK tuşuna basın.
ON ayarını seçmek için Gezinme düğmeleri
( / ) tuşuna basın.
Onaylamak için OK tuşuna basın.
Menüden çıkmak için EXIT tuşuna basın.

1
2
3

1
2
3
4
5

6
7

Not
•• HDMI ARC yalnızca SoundBar’ınızı HDMI

ARC bağlantısı üzerinden HDMI ARC uyumlu
bir TV’ye bağladığınızda seçilebilir (bkz.
‘Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV’ye
bağlanma’ sayfa 8).

4
5

Not
•• Tek dokunuşla bekleme almayı devre dışı
bırakmak için OFF seçeneğini belirleyin.
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Türkçe

Tek dokunuşta beklemeye alma
Uzaktan kumandadaki (Bekleme) tuşunu
basılı tuttuğunuzda, SoundBar ve tüm bağlı
HDMI-CEC cihazları (tek tuşla bekleme
moduna almayı destekleyen cihazlar) bekleme
moduna geçer.
SoundBar’ınızda tek dokunuşla bekleme
modunu etkinleştirirseniz, TV veya diğer bağlı
HDMI-CEC cihazlarının uzaktan kumandaları ile
bekleme moduna alabilirsiniz.
Sistem Ses Kontrolü
Bir cihazı TV’ye bağlayıp ses çıkışını TV’den
SoundBar’a yönlendirerek SoundBar’ın otomatik
olarak karşılık gelen ses kaynağına geçebilmesini
sağlayabilirsiniz.
Tek dokunuşla ses özelliğini kullanmak için,
Sistem Ses Kontrolü özelliğini etkinleştirin
ve bağlı cihazları, SoundBar’ın ses giriş
konnektörleriyle eşleyin.
TV Ses Eşleme
Cihazı ses giriş konnektörüne eşlemek için bir
cihazı TV’ye bağlamanız ve ses çıkışını TV’den
SoundBar’a yönlendirmeniz gerekir (bkz.
‘SoundBar’dan ses çalma’ sayfa 15).

7

Ayarların
değiştirilmesi

1

Bu bölümde SoundBar’ınızın ayarlarının nasıl
değiştirileceği açıklanmıştır.

2
3

Dikkat
•• Ayarların bir çoğu SoundBar’ınız için en iyi

değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir
ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa,
varsayılan değerinde bırakılması en iyisidir.

Ekran panelinde seçenekler arasında
dolaşmak için arka arkaya SETUP tuşuna
basın (bkz. ‘Ayarlar menü seçenekleri ve
ayarları’ sayfa 16).
Bir seçim yapın ve OK tuşuna basın.
Seçeneğe ilişkin bir ayarı seçmek için
Gezinme düğmeleri ( / ) tuşuna ve
daha sonra OK tuşuna basın.
Not

•• On saniye içinde bir tuşa basmazsanız, ayar
menüsünden çıkılır.

•• Önceki menüye dönmek için Gezinme

Ayarlar menü seçenekleri ve
ayarları
Ayarlar menü
seçeneği
EASYLINK

Seçeneğe ilişkin
ayar
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

DISTANCE

DISPLAY

16
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BRIGHT
DIM 1
DIM 2

Seçeneğe
ilişkin ayar

düğmesi ( ) tuşuna basın. Menüden çıkmak
için EXIT tuşuna basın.

Ambisound
En iyi surround ses etkisini vermek için, odanız
ve SoundBar’ın konumuyla ilgili seçenekleri
belirleyin.
Ekran panelinde AMBISOUND ayarını
seçmek için arka arkaya SETUP tuşuna basın
(bkz. ‘Ayarlar menü seçenekleri ve ayarları’
sayfa 16).
OK tuşuna basın.
SoundBar’ın konumunu ayarlayın.

1
2
3

A POSITION seçimini yapmak için

IN FRONT
RIGHT
LEFT
CORNER
0M - 2M
2M - 3M
ABOVE 3M

4

Gezinme düğmeleri ( / ) tuşuna
ve daha sonra OK tuşuna basın.
B IN FRONT, RIGHT, LEFT veya
CORNER seçeneğini belirlemek için
Gezinme düğmeleri ( / ) tuşuna
ve daha sonra OK tuşuna basın.
Dinleme konumunuz ve SoundBar
arasındaki mesafeyi ayarlayın.

A DISTANCE seçimini yapmak için

Gezinme düğmeleri ( / ) tuşuna
ve daha sonra OK tuşuna basın.
B 0M - 2M (sıfır ila iki metre), 2M - 3M
(iki ila üç metre) veya ABOVE 3M (üç
metreden daha uzak) seçimini yapmak
için Gezinme düğmeleri ( / )
tuşuna ve daha sonra OK tuşuna basın.

SoundBar ekran panelinin parlaklığını değiştirin.
Ekran panelinde DISPLAY ayarını seçmek
için arka arkaya SETUP tuşuna basın (bkz.
‘Ayarlar menü seçenekleri ve ayarları’ sayfa
16).
OK tuşuna basın.
BRIGHT, DIM 1 veya DIM 2 seçeneğini
belirlemek için Gezinme düğmeleri ( /
) tuşuna ve daha sonra OK tuşuna basın.

1
2
3

Fabrika ayarlarına sıfırlayın
SoundBar’ınızı fabrikada yapılan varsayılan ayarlara
sıfırlayabilirsiniz.
AUX modunda, üç saniye içinde TREBLE+, VOLve BASS+ tuşuna basın.
»» Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi
tamamlandığında, SoundBar otomatik
olarak kapanır ve yeniden başlar.

8

Duvara asma aparatı
ve stand

SoundBar’ınızı duvara veya tek bir standın üzerine
monte etmeden önce, tüm güvenlik önlemlerini
okuyun (bkz. ‘Güvenlik’ sayfa 3).
Herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Philips
Tüketici Danışma Merkezine başvurun.

Duvara asma aparatı
Vida uzunluğu/çapı
Bu duvara asma aparatının monte edileceği duvarın
tipine bağlı olarak, uygun uzunlukta ve çapta vidalar
kullandığınızdan emin olun.

3 - 3.5mm

> 25mm

Türkçe

Gösterge paneli

Not
•• Duvara monte etmeden önce SoundBar’ın
altındaki üç lastik ayağı çıkarabilirsiniz.

•• Lastik ayakları çıkarırsanız SoundBar’ın altına
geri takamazsınız.

SoundBar’ınızı duvara nasıl monte edeceğinizle ilgili
bilgi için duvara montaj kılavuzuna bakın.
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SoundBar ve TV için stand STS1100/STS1300
Philips TV’niz varsa, SoundBar ve TV’nizi tek bir
stand üstüne monte edebilirsiniz.
STS1100 veya STS1300 standını yetkili Philips
bayilerinden satın alabilirsiniz.
SoundBar ve Philips TV’yi standa monte etme
talimatları için stand hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.
STS1100:

9

Ürün
spesifikasyonları
Not

•• Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden
haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Amplifikatör
•

•
•
•

Toplam çıkış gücü:
• Avrupa ve Asya: 300W RMS (%30
THD)
• Latin Amerika: 224W RMS (%10 THD)
Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A
ağırlıklı)
Giriş hassasiyeti:
• AUX: 250 mV
• Music iLink: 50 mV

Ses
•

STS1300:

Ana ünite
••
••
••
••

••

••
••

18

TR

S/PDIF Dijital ses girişi:
• Koaksiyel: IEC 60958-3
• Optik: TOSLINK

Güç kaynağı : 110-240 V~, 50-60 Hz
Güç tüketimi: 55 W
Beklemede güç tüketimi: ≤ 1 W
Orta hoparlör:
• Hoparlör empedansı: 6 ohm
• Hoparlör sürücüleri: 2 x 64 mm (2,5”)
tam kapsamlı
• Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz
Ön/Arka hoparlörler:
• Hoparlör empedansı: 3 ohm
• Hoparlör sürücüleri: 4 x 64 mm (2,5”)
tam kapsamlı
• Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz
Boyutlar (GxYxD): 945 x 108 x 86 mm
Ağırlık: 3,82 kg

•
•
•
•
•
•
•

Çıkış gücü: 80W RMS (%30 THD)
Empedans: 6 ohm
Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5”) woofer
Frekans tepkisi: 20 Hz-150 Hz
Boyutlar (GxYxD): 192 x 447 x 253 mm
Ağırlık: 4,4 kg
Kablo uzunluğu: 3 m

Duvar montaj plakası
••
••

Boyutlar (GxYxD): 80 x 80 x 15 mm
Ağırlık: her biri 0,08 kg

Uzaktan kumanda pilleri
•

2 x AAA-R03-1,5 V

10 Sorun giderme
Uyarı
•• Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını
kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi
olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.
Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis
talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol
edin. Sorun çözülemiyorsa, www.philips.com/
welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve
destek alın.

Ana ünite
SoundBar’daki tuşlar çalışmıyor.
• SoundBar’ınızı prizden çekin, birkaç dakika
bekleyin ve tekrar prize takın.

Ses
SoundBar hoparlörlerinden ses gelmiyor.
• SoundBar’ınızın ses kablosunu TV’nize veya
diğer cihazlara bağlayın. Bununla birlikte, şu
durumlarda ayrı bir ses bağlantısına gerek
yoktur:
• SoundBar ve TV HDMI ARC bağlantısı
üzerinden bağlanmışsa veya
• SoundBar’ınızın HDMI IN
konnektörüne bir cihaz bağlıysa.
• Bağlı olan cihaz için sesi ayarlayın (bkz. ‘Bağlı
olan cihazlar için ses ayarı’ sayfa 11).
• SoundBar’ınızı fabrika ayarlarına döndürün
(bkz. ‘Fabrika ayarlarına sıfırlayın’ sayfa 17)
ve ardından kapatıp tekrar açın.
• Ekran panelinde, SoundBar’ınızdaki doğru
ses girişini seçmek için arka arkaya SOURCE
tuşuna basın.
• SoundBar’ın sesinin kapalı olmadığından
emin olun. Ekran panelinde MUTE OFF
ayarını seçmek için tuşuna basın.
Bozuk ses veya yankı.
• SoundBar ile TV’den ses çalıyorsanız, TV’nin
sesinin kapalı olduğundan emin olun.
Ses ve video senkronize değil.
• 1) Ekran panelinde AUD SYNC öğesini
seçmek için arka arkaya SOUND
SETTINGS tuşuna ve daha sonra OK
tuşuna basın. 2) Ekran panelinde gösterilen
gecikmeyi değiştirmek için iki saniye içinde
Gezinme düğmeleri ( / ) tuşuna basın.
3) Onaylamak için OK tuşuna basın.
TR
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Türkçe

Subwoofer

Oynat
TV’yi açtığınızda, SoundBar otomatik olarak açılır.
• Philips EasyLink (HDMI-CEC)
kullanıyorsanız, bu durum normaldir.
SoundBar’ın bağımsız çalışmasını sağlamak
için EasyLink’i kapatın.
EasyLink çalışmıyor.
• SoundBar’ın bir Philips marka EasyLink
TV’ye bağlı olduğundan ve EasyLink
seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz.
‘Açma’ sayfa 14).
iPod veya iPhone’daki video veya fotoğraflar
TV’de oynatılamıyor.
• iPod veya iPhone ekranından video ve
fotoğrafları seçin ve TV’nizde oynatın.
• iPod veya iPhone yazılımı üzerinde
oynanmadığından veya yazılımın yasalara
aykırı olarak değiştirilmediğinden emin olun.
iPod veya iPhone’daki resimler TV’de
görüntülenemiyor.
• iPod bağlantı istasyonu ve TV’ye bir sarı
kompozit kablo bağlayın.
• TV’yi AV/VIDEO kaynağına getirin (sarı
kompozit kablosuna karşılık gelir).
• Slayt gösterisi başlatmak için iPod veya
iPhone’un oynatma düğmesine basın.
• iPod veya iPhone yazılımı üzerinde
oynanmadığından veya yazılımın yasalara
aykırı olarak değiştirilmediğinden emin olun.
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