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1 Tärkeää
Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää 
tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika 
johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Ohje ja tuki
Osoitteesta www.philips.com/support löydät 
laajan verkkotukemme ja voit
•	 ladata käyttöoppaan ja pikaoppaan
•	 katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille 

malleille)
•	 etsiä vastauksia usein kysyttyihin 

kysymyksiin (usein kysytyt kysymykset)
•	 lähettää meille kysymyksiä
•	 lähettää chat-viestejä Philipsin 

tukiedustajalle.
Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja 
kirjoita sitten mallinumero. 
Voit halutessasi pyytää tukea maasi 
kuluttajapalvelukeskuksesta. Ennen kuin otat 
yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, kirjoita 
laitteen malli- ja sarjanumero muistiin. Tämä 
tieto on laitteen takapaneelissa tai pohjassa.

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 kuluttajapalvelukeskukseen, 
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 tuotteen vaurioitumisen 
vaara!
•	 Käytä seinälle kiinnitettävän tuotteen 

kiinnittämiseen ainoastaan tuotteen 
mukana toimitettua telinettä. Kiinnitä 
järjestelmä seinään, joka kestää tuotteen 
ja telineen painon. WOOX Innovations 
ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, 
jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus 
tai vahinko.

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

•	 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. 

 
Tämä on LUOKAN II laite, jossa on 
kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.
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Tuotteen huolto
Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen
Vanhan tuotteen hävittäminen

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

 
Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu 
paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia 
säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen 
talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden 
asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään 
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia 
haittavaikutuksia.

Vaatimustenmukaisuus

  
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä 
koskevien vaatimusten mukainen.
WOOX Innovations vakuuttaa täten, 
että tämä tuote on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien 
direktiivin muiden ehtojen mukainen. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa 
www.p4c.philips.com.

2 Subwoofer
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi 
Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin 
tuki ja rekisteröi subwoofer osoitteessa 
www.Philips.com/welcome.

Yleiskuvaus
Tämä osa sisältää langattoman subwooferin 
esittelyn. 

  
a Subwooferin merkkivalo

•	 Kun laitteessa on virta, merkkivalo 
palaa.

•	 Subwooferin ja television langattoman 
pariliitoksen muodostuksen aikana 
merkkivalo vilkkuu valkoisena nopeasti.

•	 Kun pariliitos on valmis, merkkivalo 
palaa valkoisena.

•	 Jos pariliitos epäonnistuu, merkkivalo 
vilkku valkosena hitaasti.

•	 Kun langaton yhteys katkeaa minuutin 
ajaksi, merkkivalo sammuu.

b CONNECT (liittäminen)
Siirry subwooferin pariliitostilaan painamalla 
painiketta pitkään.

c CROSSOVER FREQUENCY (jakotaajuus)
Säädä jakotaajuutta kiertämällä.

a b c d e
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d USB-suojus
Vain kuluttajapalvelukeskuksen 
henkilökunnan käyttöön ohjelmiston 
päivittämistä varten. (Kuluttajat eivät saa 
avata suojusta.)

e DC IN
Verkkolaitteen liitäntä.

3 Liittäminen ja 
määrittäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten voit liittää 
langattoman subwooferin Philipsin televisioihin 
ja tehdä tarvittavat määritykset. 
Pikaoppaassa on tietoja langattoman 
subwooferin perusliitännöistä. 

Huomautus

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

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

Subwooferin sijoittaminen
Katso pikaoppaasta, miten langaton subwoofer 
sijoitetaan.
1 Aseta SUB100 lattialle.

•	 Jos asetat subwooferin pystyasentoon, 
asenna laitteen mukana toimitettu 
tukijalka, jotta subwoofer pysyy 
tukevasti paikoillaan.

•	 Sijoita subwoofer vähintään 1 metrin 
päähän televisiosta ja 10 senttimetrin 
etäisyydelle seinästä.
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Pariliitoksen muodostaminen 
televisioon

Huomautus

 • Langattoman subwooferin voi yhdistää pariliitoksella 
Philipsin televisioihin.

 • Televisio ja langaton subwoofer voivat olla enintään 
5 metrin päässä toisistaan.

Muodosta pariliitos langattoman subwooferin 
ja television välille manuaalisesti ensimmäisellä 
käyttökerralla.
1 Liitä mukana toimitettu USB-sovitin 

televisioon.
2 Kytke subwooferiin virta.
3 Siirry pariliitostilaan painamalla subwooferin 

CONNECT (yhdistä) -painiketta.
 » Subwooferin merkkivalo vilkkuu 

valkoisena nopeasti.

4 Kytke televisioon virta ja paina  
(aloitusvalikko) -painiketta.

5 Valitse [Setup] (Asetukset) ja paina [OK] 
(ok) -painiketta.

6 Valitse [TV settings] (TV-asetukset) > 
[Sound] (Ääni) > [Wireless sound] 
(Langaton ääni) > [Add new speaker] 
(Lisää uusi kaiutin).

7 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita 
ja muodosta pariliitos langattoman 
subwooferin ja television välille. Yhteys 
tallennetaan televisioon.
 » Jos pariliitos onnistuu, subwooferin 

merkkivalo palaa valkoisena.
 » Jos pariliitos epäonnistuu, subwooferin 

merkkivalo vilkkuu valkoisena hitaasti.

8 Jos pariliitos epäonnistuu, toista edellä 
olevat vaiheet.

Subwooferin asetukset
Voit suurentaa tai pienentää subwooferin 
äänenvoimakkuutta hieman television ääneen 
verrattuna.
1 Valitse TV:ssä  (aloitusvalikko).
2 Valitse [Setup] (Asetukset) ja paina [OK] 

(ok) -painiketta.
3 Valitse [TV settings] (TV-asetukset) > 

[Sound] (Ääni) > [Wireless sound] 
(Langaton ääni) > [Audio output offset] 
(Äänilähdön poikkeama).

4 Säädä äänenvoimakkuutta ylös- ja alas-
näppäimillä.

Jakotaajuuden säätäminen
Voit liittää subwooferin saumattomaksi osaksi 
TV-kaiuttimia säätämällä jakotaajuutta.
1 Säädä jakotaajuus kiertämällä CROSSOVER 

FREQUENCY-säädintä.

Vihje

 • Voit optimoida äänitehosteet säätämällä jakotaajuutta 
(alempaa taajuutta käytetään, kun kuunnellaan 
lähietäisyydeltä).
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4 Tuotetiedot
Huomautus

 • Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä 
ilmoitusta.

Subwoofer
•	 Virtalähde: 

•	 Malli (Philips-verkkolaite): 
DYS602-210309W; AS650-210-AA309

•	 Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
•	 Lähtö: 21 V , 3,09 A

•	 Virrankulutus	valmiustilassa:	≤0,5	W	
•	 Lähtöteho: 50 W (+/-0,5 db, 10 % THD)
•	 Impedanssi: 4 ohmia
•	 Kaiutinelementit: 165 mm (6,5") 

bassokaiutin
•	 Taajuusalue: 80–200 Hz
•	 Mitat (L x K x S): 730 x 83 x 330 mm
•	 Paino: 6,15 kg

Philips-televisiot – yhteensopivien TV-
merkkien luettelo
4K Ultra 
HD -TV

58PUK6809/12, 58PUS6809/12, 
55PUS7809/12, 55PUK7809/12, 
50PUS6809/12, 50PUK6809/12, 
49PUS7809/12, 49PUK7809/12, 
42PUS7809/12, 42PUK7809/12, 
40PUS6809/12, 40PUK6809/12

Full HD 
-TV

65PFS7559/12, 65PFS6659/12, 
65PFS5909/12, 65PFK5909/12, 
55PFS7509/12, 55PFS7199/12, 
55PFS7189/12, 55PFS7109/12, 
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 
55PFK7509/12, 55PFK7199/12, 
55PFK7189/12, 55PFK7179/12, 
55PFK7109/12, 55PFK6989/12, 
55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
55PFK6909/12, 55PFK6609/12, 
55PFK6589/12, 55PFK6559/12, 
55PFK6549/12, 55PFK6409/12, 
55PFK5709/12, 55PFH6609/88, 
48PFS6909/12, 48PFS6719/12, 
48PFS6609/12, 48PFS6409/12, 
48PFS5709/12, 48PFK6989/12, 
48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
48PFK6909/12, 48PFK6719/12, 
48PFK6609/12, 48PFK6409/12, 
48PFK5709/12, 48PFH6609/88, 
47PFS7509/12, 47PFS7199/12, 
47PFS7189/12, 47PFS7109/12, 
47PFK7509/12, 47PFK7199/12, 
47PFK7189/12, 47PFK7179/12, 
47PFK7109/12, 47PFK6589/12, 
47PFK6559/12, 47PFK6549/12, 
42PFS7509/12, 42PFS7189/12, 
42PFS7109/12, 42PFK7509/12, 
42PFK7199/12, 42PFK7189/12, 
42PFK7179/12, 42PFK7109/12, 
42PFK6589/12, 42PFK6559/12, 
42PFK6549/12, 40PFS6909/12, 
40PFK6989/12, 40PFK6959/12, 
40PFK6949/12, 40PFK6909/12, 
40PFS6719/12, 40PFS6609/12, 
40PFS6409/12, 40PFS5709/12, 
40PFK6719/12, 40PFK6609/12, 
40PFK6409/12, 40PFK5709/12, 
40PFH6609/88, 32PFS5709/12, 
32PFK6509/12, 32PFK5709/12
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5 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, saat 
tukea osoitteessa www.philips.com/support. 

Liittäminen
Yhteys katkeaa.
•	 Sijoita langaton subwoofer 5 metrin 

etäisyydelle televisiosta.

Televisio ei löydä SUB100:aa, kun yhteyttä 
muodostetaan.
•	 Varmista, että televisioon on asennettu 

uusin laiteohjelmisto.

Ääni
Langattomasta subwooferista ei kuulu ääntä.
•	 Tarkista langattoman subwooferin yhteyden 

tila (katso 'Pariliitoksen muodostaminen 
televisioon' sivulla 5).

Kaiku.
•	 Jos sijoitat langattoman subwooferin 

taaksesi, määritä jakotaajuus matalammaksi, 
jolloin äänen tasapaino paranee.

FI
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