
www.philips.com/support

Kullanım kılavuzu

Her zaman yardıma hazırız
Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

SUB100
Sorularınız mı 
var? Philips’e 

Ulaşın
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1 Önemli
Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun 
ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı 
hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz 
olacaktır.

Yardım ve destek
Kapsamlı çevrimiçi destek için 
www.philips.com/support adresini ziyaret 
ederek şunları yapabilirsiniz:
• kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç 

kılavuzunu indirebilirsiniz
• öğretici videoları izleyebilirsiniz (yalnızca 

belirli modeller için sunulmaktadır)
• sık sorulan sorulara (SSS) yanıtlar 

bulabilirsiniz
• sorularınızı bize e-posta ile gönderebilirsiniz
• destek temsilcimizle sohbet edebilirsiniz.
Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri 
izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin. 
Alternatif olarak, ülkenizdeki Müşteri Destek 
birimiyle iletişime geçebilirsiniz. İletişime 
geçmeden önce ürününüzün model numarasını 
ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri 
ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

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. Kullanılmadan önce 
ürünün kontrol edilmesi için Müşteri 
Destek Birimi ile iletişim kurun.

• 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 üründe hasar oluşması riski 
bulunmaktadır!
• 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. 
WOOX Innovations hatalı yapılan duvar 
montajları nedeniyle meydana gelen kaza, 
yaralanma veya zararlara ilişkin herhangi bir 
sorumluluk kabul etmez.

• 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 on santimetre 
boş alan bırakın. Perdelerin veya başka 
eşyaların ürünün havalandırma deliklerini 
kapatmasına engel olun. 
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Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift 
yalıtımlı SINIF II cihazdır.

Ürününüze özen gösterin
Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez 
kullanın.

Çevremizi koruyun
Eski ürününüzün atılması

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

 
Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/
EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu 
anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin 
toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem 
hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin 
ve ürünü asla normal evsel atıklarla birlikte 
atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, 
çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri 
önlemeye yardımcı olur.

Uyumluluk

  
Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti 
gereksinimlerine uygundur.
İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 
1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve 
ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. 
Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com 
adresinde bulabilirsiniz.
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2 Subwoofer'ınız
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e 
hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten 
tam olarak yararlanmak için subwoofer'ınızı 
www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Genel Bakış
Bu bölüm kablosuz subwoofer hakkında genel 
bilgiler içerir. 

  
a Subwoofer göstergesi

• Güç açıkken gösterge yanar.
• Subwoofer ile TV'niz arasındaki 

kablosuz eşleme sırasında gösterge 
hızla beyaz renkte yanıp söner.

• Eşleme başarılı olduğunda, gösterge 
beyaz renkte yanmaya başlar.

• Eşleme başarısız olduğunda, gösterge 
yavaşça yanıp söner.

• Kablosuz bağlantı bir dakikalığına devre 
dışı kalırsa gösterge söner.

b CONNECT (bağlan)
Subwoofer'ın eşleme moduna girmek için 
basılı tutun.

c CROSSOVER FREQUENCY (geçişli 
frekans)
Geçişli frekansı ayarlamak için döndürün.

a b c d e

d USB kapağı
Yazılım yükseltmesi amacıyla, yalnızca 
Müşteri Destek Birimi personeli için. 
(Tüketicilerin açması için değildir.)

e DC IN
AC güç adaptörüne bağlanır.
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3 Bağlantı ve 
ayarlar

Bu bölüm, kablosuz subwoofer'ınızı Philips 
markalı TV'nize bağlamanıza ve ardından 
ayarlamanıza yardımcı olur. 
Kablosuz subwoofer'ınızın temel bağlantıları 
hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın. 

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.

Subwoofer
Kablosuz subwoofer'ı yerleştirme hakkında bilgi 
edinmek için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.
1 SUB100'ü zemine yerleştirin.

• Subwoofer'ı dikey olarak 
yerleştirdiyseniz dengede kalmasını 
sağlamak için birlikte verilen ayak 
standını kurun.

• Subwoofer'ı, TV'nizle arasında en 
az 1 metre ve duvarla arasında 
10 santimetre mesafe olacak şekilde 
yerleştirin.

TV ile eşleme
Not

 • Kablosuz subwoofer, Philips markalı bir TV ile eşleşebilir.
 • TV ile kablosuz subwoofer arasındaki maksimum mesafe 

5 metredir.

İlk kullanımda kablosuz subwoofer'ı TV ile 
manuel olarak eşleyin.

1 Birlikte verilen USB dongle'ı TV'ye takın.
2 Subwoofer'ı açın.
3 Eşleme moduna girmek için subwoofer 

üzerindeki CONNECT (bağlan) düğmesini 
basılı tutun.
 » Subwoofer'daki gösterge hızla beyaz 

renkte yanıp sönmeye başlar.

4 TV'yi açın ve  (ana menü) seçeneğine 
girin.

5 [Setup] (ayar) seçeneğini belirleyin ve 
[OK] (tamam) düğmesine basın.

6 [TV settings] (TV ayarları) > [Sound] 
(ses) > [Wireless sound] (Kablosuz ses) 
> [Add new speaker] (Yeni hoparlör ekle) 
seçeneklerini belirleyin.

7 Ekrandaki talimatları takip edin ve kablosuz 
subwoofer ile TV'yi eşleştirin; TV bağlantıyı 
saklayacaktır.
 » Eşleme başarılı olursa, subwooferın 

göstergesi beyaz renkte yanmaya başlar.
 » Eşleme başarısız olursa subwoofer'ın 

göstergesi yavaşça beyaz renkte yanıp 
söner.

8 Eşleme başarısız olursa yukarıdaki adımları 
tekrarlayın.

Subwoofer ayarları
TV'nin ses düzeyi ile karşılaştırıldığında 
subwoofer'ın ses düzeyini biraz daha artırabilir 
veya azaltabilirsiniz.
1 TV'de  (ana menü) seçeneğine girin.
2 [Setup] (ayar) seçeneğini belirleyin ve 

[OK] (tamam) düğmesine basın.
3 [TV settings] (TV ayarları) > [Sound] 

(ses) > [Wireless sound] (kablosuz 
ses) > [Audio output offset] (ses çıkışı 
dengeleme) seçeneklerini belirleyin.

4 Ayarlamak için yukarı / aşağı tuşlarını 
kullanın.



6 TR

Geçişli frekansı ayarlama
Subwoofer'ı TV hoparlörlerine kusursuz bir 
şekilde entegre etmek için geçişli frekansı 
ayarlayabilirsiniz.
1 Geçişli frekansı ayarlamak için 

CROSSOVER FREQUENCY düğmesini 
çevirin.

İpucu

 • Ses efektini optimize etmek için geçişli frekansı ayarlayın 
(dinleyici yaklaştıkça frekans değeri düşer).

4 Ürün 
spesifikasyonları

Not

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

Subwoofer
• Güç kaynağı: 

• Model (Philips markalı AC güç 
adaptörü):  DYS602-210309W; 

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

• Bekleme modunda güç tüketimi: ≤ 0,5 W 
• Çıkış gücü: 50 W ( + /- 0,5 dB, %10 THD)
• Empedans: 4 ohm
• Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5") woofer
• Geçişli frekans aralığı: 80 Hz - 200 Hz
• Boyutlar (G x Y x D): 730 x 83 x 330 mm
• Ağırlık: 6,15 kg

Philips TV uyumluluk listesi
4K Ultra 
HD TV

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

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

5 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, destek almak 
için şu adrese gidin: www.philips.com/support. 

Bağlantı
Kesik bağlantı.
• Kablosuz subwoofer'ı, TV ile arasındaki 

mesafe 5 metre olacak şekilde 
konumlandırın.

Bağlantı kurmayı denediğimde TV'min 
SUB100 araması başarısız oluyor.
• TV'nizin en güncel yazılıma yükseltilmiş 

olduğundan emin olun.

Ses
Kablosuz subwoofer'dan ses gelmiyor.
• Kablosuz subwoofer'ın bağlantı durumunu 

kontrol edin (bkz. 'TV ile eşleme' sayfa 5).

Eko.
• Kablosuz subwoofer'ı arkanıza koyarsanız 

geçişli frekansı daha düşük bir seviyeye 
ayarlayın ve daha iyi bir ses dengesi sağlayın.
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