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Tärkeää

Varmista, että olet lukenut ja ymmärrät kaikki
ohjeet ennen kuin käytät tuotetta. Jos tuote
vaurioituu, koska ohjeita ei ole noudatettu, ei
takuu voimassa.

ĳŦ

ĳŦ

Ohje ja tuki

ĳŦ

Saat kattavaa tukea verkosta osoitteessa
www.philips.com/support:
ĳŦ ·~Ý~~Ŧ´óÝÝÇÃÏ~ÖŦ²~ŦÏ¨´~œ~·Ã¨ÝáÖÃÏ~Ö
ĳŦ

´~ÝÖÃŦÃ¥²ì¨ÃÝŦŉÖ~~Ý~ì¨··~Ŧì~¨½ŦÝ¨ÝÝó¨¥¨½Ŧ
malleihin)
ĳŦ
ÝÖ¨Ŧì~ÖÝ~á´Ö¨~ŦáÖ¨½Ŧ´óÖóÝÝó¨¥¨½Ŧ
kysymyksiin (UKK)
ĳŦ
·¥ÝŦ¼¨··Ŧ´óÖó¼óÖŦÖ¥´ÇÏÃÖÝ¨ÝÖ
ĳŦ
¥~ÝÝ~¨·Ŧ~Ö¨~´~ÖÏ~·ì·á¼¼ŦáÖÝ~²~½Ŧ
kanssa.
Noudata verkkosivuston ohjeita valitaksesi
kielen, ja syötä sitten tuotteesi mallinumero.
Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä maasi
kuluttajatukeen. Kirjoita tuotteen malli- ja
sarjanumero ylös ennen yhteydenottoa. Nämä
tiedot löytyvät tuotteen takaa tai pohjasta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ

ĳŦ
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8áŦ½¼ŦÃ¥²Ýĺ
W¨·óÝŦ½¼ŦÃ¥²Ýĺ
>Ãá~Ý~Ŧ´~¨´´¨~Ŧì~ÒÃ¨Ýá´Ö¨~ĺ
>Ãá~Ý~Ŧ´~¨´´¨~ŦÃ¥²¨Ý~ĺ
·Ŧ´óÝŦ·~¨ÝÝÝ~Ŧì½Ŧ·¥··ĺ
Pá¥¨ÖÝ~Ŧì~¨½Ŧ´á¨ì~··~Ŧ·¨¨½~··~ĺ
·ŦÏ¨ÝŦ¼¨Ý½Ŧ¨·¼~½ì~¨¥ÝÃ~á´´Ã²~ĺŦ
Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
·Ŧ~Ö½½~Ŧ·¼ÏÇ·¥Ý¨½ĵŦ´áÝ½Ŧ
lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien
tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden
lähelle.
·ŦÏÃ¨ÖÝ~ŦÏÃ·~Ò¨ÖÃ¨á½ŦÝ~¨Ŧ¼~~Ã¨ÝÝá½Ŧ
pistokkeen turvamekanismeja.
Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi
piikkiä, joista toinen on toista leveämpi.
Maadoituspistokkeessa on kaksi piikkiä
ja kolmas maadoituspiikki. Leveä tai
kolmas piikki on tarkoitettu lisäämään
FI

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

turvallisuutta. Jos mukana toimitettu
pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys
sähkömieheen, jotta vanhentunut
pistorasia voidaan vaihtaa.
WáÃ²~~Ŧì¨ÒÝ~²Ã¥ÝÃŦÖ½ŦÏ··Ŧ
kävelemiseltä ja puristumiselta eritoten
pistokkeiden, liittimien ja johtojen
erkanemispisteiden kohdalla.
6óÝŦì~¨½Ŧì~·¼¨ÖÝ~²~½Ŧ¼Ò¨ÝÝ¼¨Ŧ
liittimiä/lisälaitteita.
6óÝŦì~¨½ŦÖ½Ŧ´ÒÒó½ĵŦ
jalustan, tukijalan, kehikon
tai pöydän kanssa, jonka
valmistaja on määrittänyt
tai joka oli myyty laitteen
kanssa. Kun käytät kärryä, ole varovainen
siirtäessäsi vaunun/laitteen yhdistelmää,
jotta vältät kaatumisesta johtuvan
loukkaantumisen.
6óÝ´Ŧ·~¨ÝŦ¨ÒÝ¨ŦìÒ´´Ãì¨ÒÒ~ÖÝ~Ŧá´Ã½¨·¼~½Ŧ
aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään
aikaan.
Ũ½½~Ŧ¥áÃ·ÝÃÝóÇÝŦ~¨½~Ŧì~·ÝááÝÝá½Ŧ
huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoa
tarvitaan, mikäli laite on vahingoittunut
millään tavalla, kuten esimerkiksi
vahingoittunut verkkovirtajohto, laitteessa
on nestettä tai laitteeseen on pudonnut
vierasesineitä, laite on ollut sateessa
tai kosteudessa, se ei toimi oikein tai on
pudonnut.
P~Ò¨ÖÝÃ²½Ŧ´óÝÝÇÇ½Ŧ·¨¨ÝÝóìŦlŨSD*]aWŦŒŦ
Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä
saattaa johtaa henkilö-, omaisuus- tai
laitevahinkoihin:
ĳŦ ŨÖ½½~Ŧ´~¨´´¨ŦÏ~Ò¨ÖÝÃÝŦÃ¨´¨½ĵŦŻŦœŦ
²~ŦŒŦœ½~ì~ÝŦ·~¨ÝÝ½Ŧ¼Ò´¨½ÝÇ²½Ŧ
mukaisesti.
ĳŦ ·ŦÖ´Ã¨Ý~Ŧì~½¥Ã²~Ŧ²~ŦááÖ¨~ŦÏ~Ò¨ÖÝÃ²~Ŧ
tai hiili- ja alkaliparistoja jne.
ĳŦ PÃ¨ÖÝ~Ŧ~´áÝĵŦ´á½Ŧ·~¨ÝÝÝ~Ŧ¨Ŧ´óÝÝŦ
pitkään aikaan.
ĳŦ P~Ò¨ÖÝÃÝŦ¨ìÝŦÖ~~Ŧ~·Ý¨ÖÝá~Ŧ
kuumuudelle, kuten auringonvalolle,
tulelle tai vastaavalle.
ĳŦŦ W¨Ö·ÝŦÏÒ´·ÃÒ~~ÝÝ¨~ŦŒŦÖ~~ÝÝ~~½Ŧ
soveltaa erityisiä käsittelysäännöksiä.
Katso www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
]áÃÝŁ´~á´ÃÖ¨½ŦÖ~~ÝÝ~~ŦÖ¨Ö·ÝŦ
nappipariston, jonka voi vahingossa
niellä. Pidä paristo aina poissa lasten

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ
ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

ulottuvilta! Paristo voi nieltynä aiheuttaa
vakavia vammoja tai kuoleman. Vakavia
palovammoja voi ilmetä kahden tunnin
sisällä sen nielemisestä.
4ÃÖŦ·áá·ÝĵŦÝÝŦÏ~Ò¨ÖÝÃŦÃ½Ŧ¥´Ŧ½¨·ÝóŦÝ~¨Ŧ
joutunut jonkin kehon osan sisään, tulee
hakeutua välittömästi lääkäriin.
P~Ò¨ÖÝÃ²~Ŧì~¨¥Ý~ÖÖ~Ö¨ŦÏ¨Ŧ~¨½~ŦááÝŦ²~Ŧ
käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.
Varmista, että paristoluukku on kunnolla
kiinni, kun olet vaihtanut pariston.
4ÃÖŦÏ~Ò¨ÖÝÃ·áá´´áŦ¨Ŧ¼½Ŧ´á½½Ã··~Ŧ´¨¨½½¨ĵŦ
lopeta tuotteen käyttö. Pidä poissa lasten
ulottuvilta, ja ota yhteyttä valmistajaan.
8~¨ÝÝÝ~Ŧ¨ŦÖ~~Ŧ~·Ý¨ÖÝ~~Ŧ´ÃÖÝá··ŦÝ~¨Ŧ
roiskeille.
·Ŧ~ÖÝ~Ŧ·~¨ÝÝ½Ŧ·¥¨ÖóóÝ½Ŧ¼¨Ý½Ŧ
vaaraa aiheuttavia esineitä (esim.
nestettä sisältäviä esineitä tai palavia
kynttilöitä).
]¼Ŧ·~¨ÝŦìÃ¨ŦÖ¨Ö·ÝŦ·ó¨²óŦ²~Ŧ
elohopeaa. Hävitä tuote paikallisten,
osavaltiollisten tai liittovaltiollisten lakien
mukaisesti. Tietoja hävittämisestä tai
kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä
paikallisiin viranomaisiin. Lisätietoja
kierrättämisestä saat osoitteesta www.
mygreenelectronics.com, www.eiae.org
tai www.recycle.philips.com.
6á½Ŧ·~¨ÝÝ½Ŧ¨ÒÒÃÝÝ~¼¨Ö½ŦìÒ´ÃÖÝ~Ŧ
käytetään verkkovirtapistoketta,
verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina
olla helposti tehtävissä.
·Ŧ~ÖÝ~Ŧ·~¨ÝÝÝ~ŦÖ··~¨ÖÝ½Ŧ¥áÃ½´~·á²½Ŧ
päälle, joita lapsi pystyy kallistamaan
ŒŦÝ~¨Ŧ~¨´á¨½½Ŧ½Ã²~~¼~~½ĵŦìÝ¼½ĵŦ
seisomaan sen päällä tai kiipeämään.
Laite voi kaatuessaan aiheuttaa vakavia
vammoja tai jopa kuoleman.
]ÝŦ·~¨ÝÝÝ~Ŧ¨ŦÖ~~ŦÖ¨²Ã¨ÝÝ~~ŦÖá·²ÝÝáá½Ŧ
tilaan, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen
ilman riittävää ilmanvaihtoa. Jätä tämän
laitteen ympärille vähintään 20 cm
(7,8 tuumaa) tilaa.

Luokan II laite -symboli

Tutustu näihin turvallisuussymboleihin
Tämä ‘salamanisku’ viittaa
eristämättömään materiaaliin
yksikössä ja mahdollisesti
aiheuttavan sähköiskun. Kaikkien
kotitaloutesi jäsenten turvallisuuden vuoksi,
älä irrota tuotteen päällystä.
“Huutomerkki” pyytää
kiinnittämään huomiota
ominaisuuksiin, joihin tulee
tutustua lukemalla mukana
toimitetut ohjeet, jotta vältytään käyttöön ja
huoltoon liittyviltä ongelmilta.
VAROITUS: Tulipalon tai sähköiskun riskin
vähentämiseksi tätä laitetta ei saa altistaa
sateelle ja kosteudelle, eikä nestettä sisältäviä
esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa tämän
laitteen päälle.
VAROTOIMI: Aseta pistokkeen leveä piikki
leveään aukkoon ja työnnä pistoke kokonaan
kiinni pistorasiaan sähköiskun välttämiseksi.

Tuotteesi huolto
Käytä vain mikrokuituliinaa laitteen
puhdistamiseen.

Ympäristöstä huolehtiminen
Vanhan tuotteen ja pariston hävitys

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu
korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että
tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä
2012/19/EU.

Tämä symboli kertoo, että laitteessa on
kaksinkertainen eristys.
Tämä symboli tarkoittaa, että tuotteessa on
paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU
FI
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2 SoundBarkaiuttimesi

-direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana. Hanki
itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä
keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja
elektronisille paristoille. Noudata paikallisia
sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta
ja paristoja normaalin kotitalousjätteen
mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen
oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia
seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipstuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin
tuki ja rekisteröi Soundbar osoitteessa
www.philips.com/support.

Hävitettävien paristojen poistaminen
Katso ohjeet hävitettävien paristojen
poistamiseen paristojen asennusta
koskevasta osiosta.

Pääyksikkö
Tämä osio sisältää yleiskuvauksen
pääyksiköstä.

Noudatettavuus
Tämä tuote on vaatimustenmukainen
Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien
säännösten mukaisesti.
Täten TP Vision Europe B.V. vakuuttaa,
että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin
olennaisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien säännösten mukainen.
Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
osoitteesta www.p4c.philips.com.

Laatikon sisältö
Tarkista ja tunnista nimike pakkauksessasi:
Soundbar
Kaukosäädin
Verkkolaite (Soundbaria varten)
Seinäkiinnityssarja
(Seinäkannattimet x2, ruuvit x6, tulpat x2)
Pikaopas Takuu-kortin
käyttöturvallisuustiedote
AAA-paristo

- (Äänenvoimakkuus)
Vähennä äänenvoimakkuutta.
x1
x1
x1
x1

x1
x2

+ (Äänenvoimakkuus)
Lisää äänenvoimakkuutta.
(SOURCE)
Valitse tulon lähde soundbarkaiuttimesta.
Kytkee SoundBar-kaiuttimen päälle tai
valmiustilaan.
Monivärinen LED-merkkivalo:
Lähde/valmiustila
Kaukosäätimen anturi

Verkkovirtasovitin
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Kaukosäädin
Tämä osio sisältää yleiskuvauksen
kaukosäätimestä.

ĳ

(Standby-On)
Kytke SoundBar-kaiutin päälle tai
valmiustilaan.

+ (Äänenvoimakkuus)
ĳ Lisää äänenvoimakkuutta.
ĳŦ

W¨¨ÒÒóŦ··¨Ö½Ŧ´~ÏÏ~·Ö½Ŧ
Bluetooth-tilassa.

ĳŦ

]Ã¨ÖÝ~ĵŦ´Ö´óÝŦÝ~¨Ŧ²~Ý´~ŦÝÃ¨ÖÝÃ~Ŧ
Bluetooth-tilassa.

BT/PARIMUODOSTA
ĳŦ P~¨½~Ŧ´óÝ´´ÖÖ¨Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œÝ¨·~~½ĺ
ĳŦ

P~¨½~Ŧ²~ŦÏ¨ŦÏ~¨½ÝÝá½~Ŧ
katkaistaksesi nykyisen Bluetoothlaitteen yhteyden ja aloittaaksesi
uuden pariliitoksen muodostaminen.

EQ
ĳŦ l~¨¥~Ŧ´Ã·¼½ŦRœÝ¨·~½Ŧì·¨··ĴŦ
Elokuva, musiikki ja uutiset.
AUX
ĳŦ l~¨¥~Ŧ½¨·¥Ý´ÖÖ¨ŦŨarœ·¨¨Ý½Ýĺ
ĳŦ

Mykistä tai palauta äänenvoimakkuus.

ĳŦ

'óÏÏŦ··¨Ö½ŦÝ~¨ŦÖáÒ~~ì~~½Ŧ
kappaleeseen Bluetooth-tilassa.

- (Äänenvoimakkuus)
ĳŦ l¥½½Ŧ½½ìÃ¨¼~´´ááÝÝ~ĺ
HDMI (ARC)
ĳŦ l~¨¥~Ŧ½¨·¥Ý´ÖÖ¨Ŧ'=*ŦŉŨS ŊŦ
-liitäntä.
OPTINEN
ĳŦ l~¨¥~Ŧ½¨·¥Ý´ÖÖ¨ŦÃÏÝ¨½½Ŧ
liitäntä.

FI
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Liittimet
Tämä osio sisältää yleiskuvauksen Soundbarkaiuttimesi liitännöistä.

3 Yhdistä
Tämä osa auttaa sinua SoundBarin
liittämisessä televisioon ja muihin laitteisiin.
Löydät lisätietoja SoundBar-kaiuttimesi
perusliitännöistä ja lisätarvikkeista pikaaloitusoppaasta.
Huom.

HDMI (ARC)
Yhdistä television HDMI-tuloon.
HUOLTO
Ohjelmistopäivitystä varten.

Sijoittaminen

AUX IN
Äänen lähde, esim. MP3-soitin
(3,5 mm liitin).

Sijoita SoundBar ja Subwoofer kuten alla
näytetään.

OPTINEN
Yhdistä TV:si tai digitaalinen laitteesi
optiseen äänilähtöön.
DC TULO
Kytke Soundbar-kaiutin virtalähteeseen.

6

ĳŦ >
Ŧ ÝŦ·~¨ÝÝ½Ŧ²~Ŧì¨ÒÒ~½ÖóÇÝÇ½ŦÝ¨ÃÝŦÝáÃÝÝ½Ŧ
takana tai pohjassa olevasta tyyppikilvestä.
ĳŦ Ŧ½½½Ŧ´á¨½Ŧ·áÃÝŦÝ~¨Ŧ¼ááÝ~ÝŦ´óÝ´½ÝÇ²ĵŦ
varmista, että kaikki laitteet ovat irti
verkkovirrasta.

FI

SoundBarin liittäminen

Äänentoiston liittäminen
TV:stä ja muista laitteista
Vaihtoehto 1: Liitä äänentoisto
digitaalisen optisen kaapelin
avulla
Parhaan laatuinen ääni

1

Yhdistä optisella kaapelilla SoundBarin
OPTICAL -liitin TV:n tai muun laitteen
OPTICAL OUT -liitäntään.
ĳŦ ¨ ¨Ý~~·¨½½ŦÃÏÝ¨½½Ŧ·¨¨Ý¨½ŦìÃ¨ŦÃ··~Ŧ
merkittynä SPDIF tai SPDIF OUT.
HUOM.: TV:n audion ulostuloa ei ole
asetettu asentoon PCM.

FI
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Vaihtoehto 2: Liitä ääni 3,5 mm
stereoäänikaapelin kautta

Vaihtoehto 3: Yhdistä HDMI
(ARC) -liitäntään

Peruslaatuinen ääni

Soundbarisi tukee HDMI:ä äänen
paluukanavalla (ARC). Jos TV:si on HDMI
ARC yhteensopiva, voit kuulla TV:n äänen
soundbarin kautta käyttämällä yhtä HDMIkaapelia.

1

2
1

8

Yhdistä 3,5 mm stereoäänikaapelilla
SoundBarin AUX IN -liitin TV:n tai muun
laitteen AUX-liitäntään.

FI

Liitä High Speed HDMI -kaapeli
Soundbarin HDMI OUT (ARC)-TO TV
-liitin television HDMI ARC -liitäntään.
ĳŦ ]·ì¨Ö¨Ã½ŦHDMI ARC -liitäntä voi olla
merkitty eri tavalla. Katso lisätietoja
TV:n käyttöohjeesta.
Kytke päälle HDMI-CEC-toiminnot
TV:ssäsi. Katso lisätietoja TV:n
käyttöohjeesta.
HUOM.: TV:n audion ulostuloa ei ole
asetettu asentoon PCM.

4 SoundBarin
käyttö
Tämä osio auttaa sinua käyttämään
SoundBaria musiikin toistamiseen liitetyiltä
laitteilta.
Ennen kuin aloitat
Tee pika-aloitusoppaassa ja
ĳŦ
käyttöohjeessa kuvatut tarvittavat liitännät.
ĳŦ
l~¨¥~ŦWÃá½ ~Ò¨½Ŧ·¥ŦÃ¨´~´Ö¨Ŧ¼á¨Ý~Ŧ
laitteita varten.

Virta päälle/pois päältä
Liitä SoundBar virtalähteeseen ja punainen
ilmaisinvalo syttyy palamaan. Paina
kytkeäksesi virran SoundBariin. Soundbarin
ilmaisinvalot syttyvät valkoisena ja sitten
näyttävät viimeisen valitun lähteen tilan.
Paina uudelleen kytkeäksesi SoundBarin
valmiustilaan.
Valmiustila: Ilmaisinvalo on kiinteä
punainen.

Äänenvoimakkuus
Paina +/- (Äänenvoimakkuus) lisätäksesi tai
vähentääksesi äänenvoimakkuuden tasoa.
ĳŦ
½½Ŧ¼ó´¨ÖÝ¼¨Ö´Ö¨ĵŦÏ~¨½~Ŧ
kaukosäätimessä.
ĳŦ
P~·~áÝ~Ŧ½¨ŦÏ~¨½~¼~··~Ŧ uudelleen, tai
painamalla +/- (äänenvoimakkuus).
Ilmaisimen tila
Vähennä/lisää äänenvoimakuutta/
mykistä: Vilkkuva punainen.
Enimmäis-/vähimmäisäänenvoimakkuus:
Kiinteä punainen kolmen sekunnin ajan.
ĳŦ

P~¨½~ÖÖ~Ö¨Ŧ+ (Äänenvoimakkuus)
äänenvoimakkuuden lisäämiseksi,
SoundBarin merkkivalo vilkkuu punaisena
ja äänenvoimakkuus palautuu normaaliin
tilaan. Soundbarin merkkivalo näkyy

kiinteänä punaisena kolmen sekunnin
ajan äänenvoimakkuuden saavuttaessa
enimmäismäärän.
ĳŦ

P~¨½~ÖÖ~Ö¨Ŧ- (Äänenvoimakkuus)
äänenvoimakkuuden vähentämiseksi,
SoundBarin merkkivalo vilkkuu punaisena
ja äänenvoimakkuus palautuu normaaliin
tilaan. Soundbarin merkkivalo näkyy
kiinteänä punaisena kolmen sekunnin
ajan äänenvoimakkuuden saavuttaessa
vähimmäismäärän.

Lähteen valinta
Paina
Soundbarissa toistuvasti tai
vastaavia painikkeita (BT/PAIR, AUX,
HDMI (ARC), OPTICAL) kaukosäätimessä
vaihtaaksesi eri lähteiden välillä.
AUX IN Tasainen vihreä
Bluetooth-parimuodostus: Vilkkuu
sinisenä
Bluetooth-yhteys Jatkuva sininen
OPTINEN: Kiinteä keltainen
HDMI (ARC): Jatkuva violetti

EQ-asetus
Paina EQ kaukosäätimessä valitaksesi
musiikkia, elokuvan tai uutisia.
ĳŦ

Ŧ áÖ¨¨´´¨ĴŦWÃá½~Ò¨½Ŧ¼Ò´´¨ì~·ÃŦ
=
vilkkuu valkoisena 3 sekunnin ajan.

ĳŦ

Ŧ ·Ã´áì~ĴŦWÃá½~Ò¨½Ŧ¨·¼~¨Ö¨½ì~·ÃŦ

vilkkuu vihreänä 3 sekunnin ajan.

ĳŦ

Ŧ áÝ¨ÖÝĴŦWÃá½~Ò¨½Ŧ¼Ò´´¨ì~·ÃŦ
a
vilkkuu punaisena 3 sekunnin ajan.

AUX-äänilähde
Voit toistaa ääntä ulkoiselta laitteelta
(älypuhelin, taulutietokone, jne.) 3,5 mm
äänijohdon välityksellä.

FI
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1

Liitä ulkoinen laite Soundbariisi 3,5 mm
stereo-äänijohdolla (ei sisällytetty). Ks.
sivu 8 AUX-liitännän osalta.

tietokone), ja voit kuunnella laitteelle
tallennettuja äänitiedostoja SoundBarkaiuttimillasi.

2

Paina kaukosäätimen AUX -painiketta.

Mitä tarvitset
ĳŦ
·áÝÃÃÝ¥œ·~¨ÝĵŦ²Ã´~ŦÝá´Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œ
profiileja A2DP ja AVRCP ja jossa on
Bluetooth-versio 4.2 tai uudempi.
ĳŦ
WÃá½ ~Ò¨½Ŧ²~Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œ·~¨ÝÝ½Ŧì·¨½½Ŧ
toimintaetäisyys on noin 4 metriä
(13 jalkaa).

Soundbarin merkkivalo muuntuu
kiinteäksi vihreäksi.

3

Toista audiota ulkoisella laitteella (katso
sen käyttöopas).

Optinen audio-lähde

1

Voit toistaa audiota TV:stä optisella johdolla.

1

Yhdistä TV Soundbariisi optisella
kaapelilla (ei sisällytetty). Ks. sivu
8 OPTISEN liitännän osalta.

2

Paina kaukosäätimen OPTINEN
-painiketta.

2

Soundbarin merkkivalo muuntuu
kiinteäksi keltaiseksi.
Huom.: TV:n äänen ulostulon tulee olla
asetettu PCM-signaaliksi.

3

HDMI (ARC) -äänilähde
ARC (Audio Return Channel) käytetään
nestekidenäyttötelevision digitaalisessa
äänilähdössä, jotta voidaan tuottaa
optimaalinen synkroninen äänilähtö.

1

Liitä TV Soundbariisi HDMI-johdolla
(ei sisällytetty). Ks. sivu 8 HDMI (ARC)
-liitännän vaiheiden osalta.

2

Paina kaukosäätimen HDMI (ARC)
-painiketta.

Soundbarin merkkivalo muuntuu
kiinteäksi purppuraksi.
Huom.: TV:n äänilähtö tulee asettaa PCMsignaaliksi ja ARC päälle (ks. TV:n ohjekirja).

Musiikin toistaminen
Bluetoothin kautta
Liitä SoundBarin Bluetooth-yhteys
Bluetooth-laitteeseen (kuten iPad, iPhone,
iPod Touch, Android-puhelin tai kannettava
10

FI

4

5

Paina BT/Parimuodosta kaukosäätimestä
kytkeäksesi SoundBarin Bluetooth-tilaan.
Soundbarin merkkivalo vilkkuu
sinisenä.
Kytke Bluetooth-laitteen Bluetoothyhteys päälle, etsi ja valitse Philips
TAB5105 aloittaaksesi yhteyden
muodostamisen (katso Bluetoothlaitteen ohjeista ohjeet Bluetoothyhteyden päälle kytkemiseen).
Soundbarin merkkivalo vilkkuu
yhteyden muodostamisen aikana
sinisenä.
Odota, että soundbarin merkkivalo palaa
kiinteänä sinisenä ja kuuluu merkkiääni
onnistuneen yhteyden tapahduttua.
Jos yhteyden muodostaminen
epäonnistuu, merkkivalo vilkkuu toistuvasti.
Valitse ja toista Bluetooth-laitteen
äänitiedostoja tai musiikkia.
ĳŦ ]Ã¨ÖÝÃ½Ŧ~¨´~½~ŦÖ~~Ïáì~ŦÏá¥·áŦ
keskeyttää musiikin toiston.
ĳŦ 4ÃÖŦ ·áÝÃÃÝ¥œ·~¨ÝÝÖ¨ŦÝá´Ŧ
AVRCP-profiilia, voit painaa
kaukosäätimestä/ ohittaaksesi
kappaleen
tai keskeyttääksesi/
jatkaaksesi toistoa.
Poistuaksesi Bluetoothista, kytke yksikkö
toiseen lähteeseen.
ĳŦ 6á½Ŧì~¨¥~ÝŦÝ~´~¨Ö¨½Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œÝ¨·~~½ĵŦ
Bluetooth-yhteys pysyy aktiivisena.
Irrota yhteys nykyisestä laitteesta:
ĳŦ 4ÃÖŦ¥~·á~ÝŦó¥¨ÖÝŦWÃá½ ~Ò¨½Ŧ
toiseen Bluetooth-laitteeseen,
paina ja pidä painettuna BT/PAIR
kaukosäätimestä katkaistaksesi
nykyisen Bluetooth-laitteen
yhteyden.

Ilmaisimen tila
Odotetaan yhteyden
muodostamista: Vilkkuu sinisenä
Yhdistetty: Jatkuva sininen
Yhteys purettu: Vilkkuu sinisenä

Huom.
ĳŦ =
Ŧ áÖ¨¨´¨½ŦÖáÃÒ~ÝÃ¨ÖÝÃŦìÃ¨Ŧ´Ö´óÝóĵŦ²ÃÖŦ
laitteen ja SoundBarin välillä on esteitä,
kuten seinä, laitetta peittävä metallinen
kotelo tai muita laitteita, jotka toimivat
samalla taajuudella.

Automaattinen valmiustila

5 Seinäkiinnitys
Huom.
ĳŦ l
Ŧ Ò½·~¨½½ŦÖ¨½´¨¨½½¨ÝóÖŦìÃ¨Ŧ²Ã¥Ý~~Ŧ
onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi
kuluttajatukeen.
ĳŦ Ŧl~Ò¼¨ÖÝ~Ŧ½½½ŦÖ¨½´¨¨½½¨ÝóÖÝĵŦÝÝŦÖ¨½Ŧ
kestää SoundBarin painon.

Ruuvin pituus/halkaisija
SoundBarin seinäkiinnityksen tyypistä
riippuen varmista, että käytät oikean pituisia
ja paksuisia ruuveja.
3,0 - 3,5 mm / 0,12" - 0,14"

Tämä tuote vaihtaa automaattisesti lepotilaan
painikkeen 15 minuutin toimimattomuuden
jälkeen ja kun ääntäei toisteta liitetyltä
laitteelta.

Käytä tehdasasetuksia
Voit palauttaa SoundBarin oletusasetukset.

1

AUX-tilassa, paina kaukosäätimen
5 sekuntia.
Tehdasasetukset palautetaan.

4 mm /
0,16"

> 25 mm / 0,98"

Katso ohjeita SoundBarin seinäkiinnitykseen
pika-aloitusoppaasta.
1) Poraa seinään kaksi reikää.
2) Kiinnitä tulpat ja ruuvit reikiin.
3) Laita SoundBar roikkumaan
kiinnitysruuveista.

FI
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6 Tuotteen
tekniset tiedot
Huom.
ĳŦ ]
Ŧ ´½¨Ö¨ŦÝ¨ÝÃ²~Ŧ²~Ŧ¼áÃÝÃ¨·á~ŦìÃ¨~~½Ŧ
muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Kaiutin
ĳŦ

ĳŦŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ

S=Wœ´Ã´Ã½~¨Ö·¥ÝÇÝ¥ÃĴ
ğĜŦmŦS=WŦŉŻŁœŦĜĵġŦ ĵŦĝĜŦŹŦ]'Ŋ
]~~²ááÖì~ÖÝĴŦġĜŦ'øŦŒŦĝġŦ´'øŦŁŦżŦğŦ
W¨ ½~~·¨œ´Ã¥¨½~Öá¥Ĵ
> 65 dB (CCIR) / (A-painoitteinen)
6Ã´Ã½~¨ÖÖÒÇ´ÒÒÃ¨½ĴŦŷŦĝŦŹ
WóÇÝÝÇ¥Ò´´óóÖĴ
ĳŦ ŨarŦ*>ĴŦġĜĜŦ¼lŦŻŁœŦġĜŦ¼l

Bluetooth
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ

·áÝÃÃÝ¥œÏÒÃĖ¨·¨ÝĴŦŨĞPĵŦŨlS P
·áÝÃÃÝ¥ŦìÒÖ¨ÃĴŦĠĺĞ
]~~²ááÖ~·áŁ·¥ÝÇÝ¥ÃĴŦ
2402 - 2480MHz / d 20 dBm

Pääyksikkö
Soundbar
ĳŦŦ l¨ÒÝ~·¥ĴŦĝĜĜŦœŦĞĠĜl~, 50 / 60 Hz
ĳŦ
l¨ÒÒ~½´á·áÝáÖĴŦĝġŦlŦŁŦĝĵĢŦŨ
ĳŦŦ l¨ÒÒ~½´á·áÝáÖŦì~·¼¨áÖÝ¨·~ÖÖ~ĴŦd 0,5 W
ĳŦŦ =¨Ý~ÝŦŉ8ŦòŦ6ŦòŦWŊĴŦĥĜĜŦòŦĢġĵġŦòŦĥĝŦ¼¼
ĳŦ
P~¨½ÃĴŦĝĵġğŦ´
ĳŦ
Ũ²áÒ¨ĴŦĞŦòŦÝóÖ¨ŦÝÃ¨¼¨½Ý~œ~·áŦ
(52 mm / 2", 4 ohm)

Kaukosäätimen paristot
ĳŦ

ĞŦòŦŨŨŨœSĜğœĝĵġŦl
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7 Vianmääritys
Varoitus
ĳŦ W
Ŧ ¥´Ç¨Ö´á½Ŧì~~Ò~ĺŦ·Ŧ´ÃÖ´~~½ŦÏÃ¨ÖÝ~Ŧ
tuotteen kuorta.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä
itse korjata tuotetta.
Jos sinulla on ongelmia tuotteen käytössä,
tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät
huoltoa.
Jos sinulla on edelleen ongelmia, saat tukea
osoitteesta www.philips.com/support.

Pääyksikkö
SoundBarin painikkeet eivät toimi.
ĳŦ
*ÒÒÃÝ~ŦWÃá½ ~ÒŦì¨ÒÝ~·¥ÝÖÝŦ
muutamaksi minuutiksi ja liitä se sitten
uudelleen.

Ääni
SoundBar-kaiuttimista ei tule ääntä.
ĳŦ
8¨¨ÝŦ½¨´~~Ï·¨ŦWÃá½ ~Ò¨ÖÝ~ŦÝ·ì¨Ö¨ÃÃ½Ŧ
tai muuhun laitteeseen.
ĳŦ
P~·~áÝ~ŦWÃá½ ~Ò¨½ŦÝ¥~Ö~ÖÝá´ÖÝĺ
ĳŦ
l~·¨ÝÖŦ´~á´ÃÖÝ¨¼ÖÖŦÃ¨´~Ŧ½¨·¥ĺ
ĳŦ
l~Ò¼¨ÖÝ~ĵŦÝÝŦWÃá½ ~ÒŦ¨ŦÃ·Ŧ¼ó´¨ÖÝÝÝóĺ
Säröinen ääni tai kaiku.
ĳŦ
4ÃÖŦÝÃ¨ÖÝ~ÝŦ½ÝŦ]lĴÖÝŦWÃá½ ~Ò¨½Ŧ
kautta, varmista, että TV on mykistetty.

Bluetooth
Laite ei voi muodostaa yhteyttä SoundBariin.
ĳŦ
8~¨ÝŦ¨ŦÝáŦó¥Ý½ÖÃÏ¨ì¨~ŦÏÒÃĖ¨·²~ĵŦ²ÃÝ´~Ŧ
SoundBar vaatii.
ĳŦ
ÝŦÃ·ŦÃÝÝ~½áÝŦ·~¨ÝÝ½Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œ
toimintoa käyttöön. Katso laitteen
käyttöohjeesta ohjeet toiminnon
käyttöönotosta.
ĳŦ
8~¨ÝÝÝ~Ŧ¨ŦÃ·Ŧó¥¨ÖÝÝÝóŦÃ¨´¨½ĺŦs¥¨ÖÝŦ
laite oikein. (katso “Musiikin toistaminen
Bluetoothin kautta” sivulla 10)
ĳŦ
SoundBar on jo yhdistetty toiseen
Bluetooth-laitteeseen. Katkaise yhdistetyn
laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Äänentoiston laatu yhdistetyltä Bluetoothlaitteelta on huono.
ĳŦ
·áÝÃÃÝ¥œó¥ÝóÖŦÝÃ¨¼¨¨Ŧ¥¨´ÃÖÝ¨ŦŒŦW¨¨ÒÒŦ
laitetta lähemmäs SoundBaria, tai poista
este laitteen ja SoundBarin väliltä.
Yhdistetty Bluetooth-laite yhdistää ja
katkaisee yhteyden jatkuvasti.
ĳŦ
·áÝÃÃÝ¥œó¥ÝóÖŦÝÃ¨¼¨¨Ŧ¥¨´ÃÖÝ¨ŦŒŦW¨¨ÒÒŦ
laitetta lähemmäs SoundBaria, tai poista
este laitteen ja SoundBarin väliltä.
ĳŦ
6óÝ´Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œ·~¨ÝÝ½Ŧm¨œ!¨œÝÃ¨¼¨½ÝÃŦ
pois päältä, jottei se aiheuta häiriöitä.
ĳŦ
4Ã¨½´¨½Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œ·~¨ÝÝ¨½Ŧ
Bluetooth-yhteys voidaan katkaista
automaattisesti energian säästämiseksi.
Tämä ei tarkoita SoundBarin
toimintahäiriötä.
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Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Vieraile sivulla www.philips.com/support viimeisimpiä
päivityksiä ja asiakirjoja varten.
Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään
lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien
vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.
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