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Felhasználói kézikönyv

Mindig az Ön rendelkezésére áll!
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

SUB100
Kérdése 

van? Lépjen 
kapcsolatba a a 
Philips céggel!
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1 Fontos!
A	termék	használata	előtt	figyelmesen	olvassa	
el az összes utasítást. A garancia nem terjed 
ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások 
figyelmen	kívül	hagyása	miatt	keletkeztek.

Súgó és támogatás
Széleskörű	online	támogatásért	látogasson	el	a	
www.philips.com/support weboldalra, ahol
•	 letöltheti a használati útmutatót és a gyors 

üzembe	helyezési	útmutatót
•	 megtekintheti az oktatóvideókat (csak 

bizonyos típusok esetében),
•	 választ	kaphat	a	gyakran	ismétlődő	

kérdésekre (GYIK),
•	 e-mailben	elküldheti	nekünk	kérdéseit,
•	 kapcsolatba	léphet	ügyfélszolgálatunkkal.
A	weboldalon	megjelenő	utasításokkal	lehet	
a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adnia a 
készülék	típusszámát,	
vagy	az	adott	országban	működő	
vevőszolgálattól	is	kérhet	segítséget.	Mielőtt	
felvenné a kapcsolatot az illetékesekkel, jegyezze 
fel	a	készülék	típusszámát	és	gyártási	számát.	
Ezek	az	adatok	a	készülék	hátlapján	vagy	alján	
találhatók.

Biztonság
Áramütés veszélye vagy tűzveszély!
•	 Óvja	a	készüléket	és	tartozékait	

csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. 
Soha	ne	helyezzen	a	készülék	közelébe	
folyadékot tartalmazó edényt, például 
vázát.	Ha	a	készülékre	vagy	a	készülékbe	
folyadék	kerülne,	azonnal	húzza	ki	az	
elektromos hálózati csatlakozót. Használat 
előtt	vizsgáltassa	meg	a	készüléket	a	
vevőszolgálattal.

•	 Ne	tegye	ki	a	készüléket	és	tartozékait	
nyílt	láng	vagy	hőforrás	hatásának,	például	
közvetlen napfénynek.

•	 Soha	ne	helyezzen	tárgyakat	a	készülék	
szellőzőibe	vagy	egyéb	nyílásaiba.

•	 Ha a hálózati csatlakozódugó vagy 
készülékcsatlakozó	használatos	
megszakítóeszközként, akkor mindig 
működőképesnek	kell	lennie.

•	 Villámlással	járó	vihar	előtt	húzza	ki	a	
készülék	tápkábelét.	

•	 A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a 
kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja. 

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!
•	 Mielőtt	csatlakoztatná	a	készüléket	a	

hálózati	aljzathoz,	győződjön	meg	róla,	
hogy	a	hálózati	feszültség	megfelel	a	
készülék	hátulján	feltüntetett	értéknek.	
Eltérő	feszültségérték	esetén	soha	ne	
csatlakoztassa	a	készüléket	a	hálózati	
aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának 
veszélye!
•	 Falra	szerelhető	készülékek	esetén	kizárólag	

a mellékelt fali tartószerkezetet használja. 
A	fali	szerelvényt	olyan	falfelületre	rögzítse,	
amely	elbírja	a	készülék	és	a	szerelvény	
együttes	súlyát.	A	WOOX	Innovations	
nem	vállal	felelősséget	a	helytelen	
falra	rögzítésből	adódó	balesetekért,	
sérülésekért	és	károkért.

•	 Soha	ne	helyezze	a	készüléket	vagy	
bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre 
vagy más elektromos berendezésre. 

•	 Ha	a	készüléket	5	°C	alatti	hőmérsékleten	
szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, 
amíg	a	készülék	hőmérséklete	eléri	a	
környezet	hőmérsékletét,	és	csak	ezután	
dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba. 

•	 A	termék	egyes	részei	üvegből	is	
készülhettek.	A	sérülések	és	károk	
elkerülése	érdekében	óvatosan	kezelje	a	
készüléket.
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Túlmelegedés veszélye!
•	 Ne	helyezze	a	készüléket	túl	szűk	helyre.	

A	megfelelő	szellőzés	érdekében	mindig	
hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a 
készülék	körül.	Ellenőrizze,	hogy	függöny	
vagy	egyéb	tárgy	ne	takarja	el	a	készülék	
szellőzőnyílásait.	

 
II.	TECHNIKAI	OSZTÁLYÚ,	kettős	szigetelésű	
készülék	védelmi	földelés	nélkül.

Óvja a terméket!
A	készülék	tisztításához	kizárólag	mikroszálas	
textíliát használjon.

Óvja a környezetet!
Az elhasznált termék hulladékkezelése

 
Ez	a	termék	kiváló	minőségű	anyagok	és	
alkatrészek	felhasználásával	készült,	amelyek	
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

 
Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az 
azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/
EU európai irányelv követelményeinek. 
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus 
termékek	szelektív	hulladékként	történő	
gyűjtésének	helyi	feltételeiről.	Kövesse	a	helyi	
szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket 
a	háztartási	hulladékgyűjtőbe.	Az	elhasznált	
termék	megfelelő	hulladékkezelése	segítséget	
nyújt a környezettel és az emberi egészséggel 
kapcsolatos negatív következmények 
megelőzésében.

Megfelelőség

  
Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek.
A	WOOX	Innovations	kijelenti,	hogy	ez	a	
termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges 
előírásainak	és	kiegészítéseinek.	A	Megfelelőségi	
nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen 
olvasható.
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2 A mélynyomó
Köszönjük,	hogy	Philips	terméket	vásárolt,	és	
üdvözöljük	a	Philips	világában!	A	Philips	által	
biztosított	teljes	körű	támogatáshoz	regisztrálja	
a mélynyomót a www.philips.com/welcome 
oldalon.

Áttekintés
Ez	a	szakasz	a	vezeték	nélküli	mélynyomó	
áttekintését tartalmazza. 

 
a Mélynyomó jelzőfénye

•	 A tápellátás bekapcsolásakor a 
jelzőfény	világítani	kezd.

•	 A	mélynyomó	és	a	TV	vezeték	nélküli	
párosítása	során	a	jelzőfény	gyorsan,	
fehéren villog.

•	 Sikeres	párosítás	esetén	a	jelzőfény	
fehéren kezd világítani.

•	 Sikertelen	párosítás	esetén	a	jelzőfény	
lassan, fehéren villog.

•	 Ha	a	vezeték	nélküli	kapcsolat	egy	
perce	meg	van	szüntetve,	a	jelzőfény	
kikapcsol.

b CONNECT (csatlakozás)
Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a mélynyomó párosítási módba 
kapcsolásához.

a b c d e

c CROSSOVER FREQUENCY (keresztezési 
frekvencia)
A keresztezési frekvencia beállításához 
forgassa el a gombot.

d USB-borítás
Csak	a	vevőszolgálati	személyzet	frissítheti	
a szoftvert. (A fogyasztóknak nem ajánlott 
kinyitniuk.)

e DC IN
Csatlakoztatás	a	táphálózati	adapterhez.
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3 Csatlakoztatás 
és beállítás

Ez	a	fejezet	a	vezeték	nélküli	mélynyomó	
Philips	márkájú	TV-készülékhez	történő	
csatlakoztatásához, majd beállításához nyújt 
segítséget. 
A	vezeték	nélküli	mélynyomó	normál	
csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a Rövid 
üzembe	helyezési	útmutató	tartalmazza.	

Megjegyzés

 • A	készülék	azonosítóját	és	a	tápellátás	adatait	a	készülék	
hátoldalán található típusazonosító táblán találja.

 • Mielőtt	végrehajtja	vagy	megváltoztatja	a	
csatlakoztatásokat,	ellenőrizze,	hogy	minden	készülék	
vezetékét kihúzta-e a fali aljzatból.

A mélynyomó elhelyezése
A	vezeték	nélküli	mélynyomó	elhelyezésével	
kapcsolatban	lásd	a	gyors	üzembe	helyezési	
útmutatót.
1 Helyezze a SUB100 egységet a padlóra.

•	 Ha	függőlegesen	helyezi	el	a	
mélynyomót, használja a mellékelt 
támasztékot, hogy a mélynyomó 
stabilan álljon.

•	 Helyezze	a	mélynyomókat	a	TV-től	
legalább egy méter távolságra, valamint 
a faltól legalább 10 centiméternyire.

Párosítsa a TV-vel
Megjegyzés

 • A	vezeték	nélküli	mélynyomót	párba	lehet	rendezni	egy	
Philips	márkájú	TV-készülékkel.

 • A	TV	és	a	vezeték	nélküli	mélynyomó	közötti	maximális	
távolság 5 méter.

Az	első	használat	előtt	manuálisan	párosítsa	
össze	a	vezeték	nélküli	mélynyomót	a	TV-
készülékkel.
1 Csatlakoztassa	a	mellékelt	USB-

hardverkulcsot	a	TV-készülékhez.
2 Kapcsolja be a mélynyomót.
3 A párosítási módba való belépéshez 

nyomja meg és tartsa nyomva a 
mélynyomó CONNECT (csatlakozás) 
gombját.
 » A	mélynyomó	jelzőfénye	gyorsan,	

fehéren villog.

4 Kapcsolja	be	a	TV-készüléket	és	lépjen	be	a	
	(főmenübe).

5 Válassza ki a [Setup]	(beállítás)	lehetőséget	
és nyomja meg az [OK]	(OK)	gombot.

6 Válassza a [TV settings] (TV-
beállítások) > [Sound] (Hang) > 
[Wireless sound]	(Vezeték	nélküli	hang)	
> [Add new speaker]	(Új	hangszóró	
hozzáadása)	lehetőséget.	

7 Kövesse	a	képernyőn	megjelenő	
utasításokat	és	párosítsa	a	vezeték	nélküli	
mélynyomót	a	TV-készülékkel,	és	a	TV-
készülék	tárolja	a	csatlakozást.
 » Sikeres párosítás esetén a mélynyomó 
jelzőfénye	fehéren	világítani	kezd.

 » Sikertelen párosítás esetén a 
mélynyomó	jelzőfénye	lassan,	fehéren	
villog.

8 Ha	nem	sikerül	a	párosítás,	ismételje	meg	a	
fenti lépéseket.

Mélynyomó beállítások
A TV hangerejéhez képest kissé módosíthatja a 
mélynyomó hangerejét.
1 A	TV-készüléken	és	lépjen	be	a	  

(főmenübe).
2 Válassza ki a [Setup]	(beállítás)	lehetőséget	

és nyomja meg az [OK]	(OK)	gombot.
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3 Válassza a [TV settings] (TV-beállítások) 
> [Sound] (hang) > [Wireless sound] 
(vezeték	nélküli	hang)	>	[Audio	output	
offset] (audiokimenet eltolódása) 
lehetőséget.

4 A fel / le gombokkal állítsa be.

Állítsa be a keresztezési 
frekvenciát
A keresztezési frekvencia beállításával 
zökkenőmentesen	integrálható	a	mélynyomó	a	
TV-készülék	hangszóróival.
1 A keresztezési frekvencia beállításához 

forgassa el a CROSSOVER 
FREQUENCYgombot.

Tanács

 • Állítsa be a keresztezési frekvenciát a hanghatás 
optimalizálásához (minél közelebb van a hallgatóhoz, 
annál alacsonyabb a frekvencia értéke).

4 Termékleírás
Megjegyzés

 • A	műszaki	jellemzők	és	a	kivitel	előzetes	bejelentés	
nélkül	változhat.

Mélynyomó
•	 Tápellátás: 

•	 Típus	(Philips	márkájú	AC	hálózati	
adapter):		DYS602-210309W;	

AS650-210-AA309
•	 Bemenet:	100-240	V~,	50-60	Hz;	1,5	A
•	 Kimenet: 21 V , 3,09 A

•	 Energiafogyasztás	készenléti	üzemmódban:	
≤	0,5	W	

•	 Kimeneti teljesítmény: 
50	W	(+/-	0,5	dB,	10%	THD)

•	 Impedancia: 4 ohm
•	 Hangsugárzók: 165 mm (6,5") mélynyomó
•	 Keresztezési frekvenciatartomány: 

80 Hz - 200 Hz
•	 Méretek (Sz x Ma x Mé): 

730 x 83 x 330 mm
•	 Tömeg: 6,15 kg

Philips TV-kompatibilitási lista
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
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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

5 Hibakeresés
Figyelem

 • Áramütésveszély!	Soha	ne	távolítsa	el	a	készülékházat.

Ne	próbálja	önállóan	javítani	a	készüléket,	mert	
ezzel a garancia érvényét veszíti. 
Ha	a	készülék	használata	közben	problémái	
adódnának,	nézze	át	az	alábbi	pontokat,	mielőtt	
szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll 
a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre 
álló támogatást a www.philips.com/support 
weboldalon. 

Csatlakozás
Megszakadt a kapcsolat.
•	 Helyezze	el	a	vezeték	nélküli	mélynyomót	

a	TV-készülék	5	méteres	tartományán	
belülre.

A TV-készülék nem keresi a SUB100 egységet, 
amikor csatlakoztatni próbálom.
•	 Győződjön	meg	róla,	hogy	a	TV	szoftverét	

frissítették a legújabb verzióra.

Hang
Nem hallható hang a vezeték nélküli 
mélynyomóból.
•	 Ellenőrizze	a	vezeték	nélküli	mélynyomó	

csatlakozási állapotát (lásd 'Párosítsa a TV-
vel', 5. oldal).

Visszhang.
•	 Ha	a	vezeték	nélküli	mélynyomót	a	háta	

mögé helyezi, állítsa be a keresztezési 
frekvenciát alacsonyabb fokozatra a jobb 
hangkiegyenlítés érdekében.
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