SoundBar
hangsugárzó
5000-es sorozat
TAB5105

Használati
útmutató

Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:
www.philips.com/support
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Fontos

ĳŦ

A termék használata előtt olvassa el és
értse meg az összes utasítást. A szavatosság
elveszti érvényét, ha az utasítások figyelmen
kívül hagyása miatt megkárosodik a termék.

Súgó és támogatás
Az átfogó online támogatásért látogassa meg
a www.philips.com/support weboldalt:
ĳŦ
ÝÇ·ÝÖŦ·Ŧ~Ŧ¥~Öø½·~Ý¨ŦâÝ¼áÝ~ÝÄÝŦÖŦ~Ŧ
gyors útmutatót
ĳŦ
½øø½Ŧì¨ÄŦ¼áÝ~ÝÄ´~ÝŦŉÖ~´Ŧ~Ŧ
kiválasztott modellekhez elérhető)
ĳŦ
´~Ï²Ã½Ŧì·~ÖøÃ´~ÝŦ~Ŧ ó~´ÃÒ¨Ŧ´ÒÖ´ÒŦ
(GYIK)
ĳŦ
´Òøø½Ŧ¼¨½´ÝŦœ¼~¨·½
ĳŦ
åø½Ýì·ÝÖŦ~ŦÝ¼Ã ~ÝÖŦ´Ïì¨Ö·É²ì·
A nyelv kiválasztásához kövesse a
weboldalon található utasításokat, majd adja
meg a terméke modellszámát.
Alternatívaként felkeresheti az országos
Ügyfélszolgálatot is. A felkeresés előtt írja le a
termék modellszámát és sorozatszámát. Ezt
az információt a termék hátulján vagy alján
találja.

Fontos biztonsági
utasítások
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ

2

D·ì~ÖÖ~Ŧ·Ŧø´ÝŦ~øŦáÝ~ÖªÝÖÃ´~Ýĺ
]~ÒÝÖ~Ŧ¼ Ŧø´ÝŦ~øŦáÝ~ÖªÝÖÃ´~Ýĺ
]~ÒÝÖ~ŦÖø¼Ŧ·ÉÝÝŦ~Ŧ¨ ó·¼øÝÝÖ´Ýĺ
6ÇìÖÖŦ~øŦÇÖÖøÖŦáÝ~ÖªÝÖÝĺ
ŨøŦÖø´ÇøÝŦ½Ŧ¥~Öø½·²~ŦìªøŦ´Çø·½ĺ
6¨øÒÄ·~ ŦÖøÒ~øŦÝÇÒ·ÉÒá¥ì~·ŦÝ¨ÖøÝªÝÖ~ĺ
>ŦøÒ²~Ŧ·Ŧ~ŦÖø··ÉøÉŦ½óª·ÖÃ´~ÝĺŦŨŦ óÒÝÄŦ
utasításainak megfelelően telepítse.
>ŦÝ·ÏªÝÖŦ¥ÉÃÒÒÖÃ´Ŧ´Çø·½ĵŦ¼¨½ÝŦ
például radiátorok, fűtőregiszterek, sütők,
vagy egyéb hőt kibocsátó eszközök
(beleértve az erősítőket is) közelébe.
HU

ĳŦ

ĳŦ
ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

>Ŧ ó½ ªÝÖŦ~ŦÏÃ·~Ò¨ø·ÝŦì~ óŦÇ··ÉŦ
típusú csatlakozó biztonsági célját. A
polarizált csatlakozónak két pengéje
van, az egyik szélesebb, mint a másik,
az A földelő típusú csatlakozónak
két pengéje van és egy harmadik
földelőcsúcsa. A széles penge vagy a
harmadik földelőcsúcs az Ön biztonságát
szolgálja. Ha a mellékelt csatlakozó nem
kompatibilis az Ön csatlakozóaljzatával,
akkor konzultáljon egy villanyszerelővel,
aki ki tudja cserélni az elavult
csatlakozóaljzatot.
8 ¨½´Ŧ~ŦÖ~Ý·~´ÃøÄ´½·ĵŦ
csatlakozódugóknál és olyan pontoknál
védje a hálózati kábelt a rátaposástól
és összecsípéstől, ahol az kilép az
eszközből.
Ö~´Ŧ~Ŧ óÒÝÄŦ·Ý~·Ŧ´¨²·Ç·ÝŦÝ~ÒÝÃø´Ã´~ÝŁ
kiegészítőket használja.
6¨øÒÄ·~ Ŧ~Ŧ óÒÝÄŦ·Ý~·Ŧ
meghatározott vagy az
eszközzel árult kocsit,
állványt, tripodot,
tartóelemet vagy
asztalt használja. Ha kocsit használ,
legyen figyelmes a kocsi/eszköz
kombináció mozgatása közben,
hogy megakadályozza a kombináció
felborulását.
=½½óÇÒ ÖÖŦì¨¥~ÒŦÖÝ½Ŧì~ óŦ¥~Ŧ
hosszabb ideig nem használja, akkor
húzza ki az eszközt a csatlakozóaljzatból.
=¨½½ŦÖøÒì¨ø·ÖÝŦªøøÃ½Ŧ~Ŧ´ÏøÝÝŦ
szervizelést végző személyzetre.
Szervizelésre akkor van szükség, ha az
eszköz bármilyen módon megsérült,
például a tápkábel vagy a csatlakozó,
ha ráömlött valamilyen folyadék vagy
tárgyak estek az eszközbe, ha esőnek
vagy nedvességnek lett kitéve, ha az
eszköz nem működik rendeltetésszerűen
vagy leesett.
ŨøŦ~´´á¼á·ÝÃÒŦ¥~Öø½·~Ýì~·Ŧ´~ÏÖÃ·~ÝÃÖŦ
El*>]x6W6ŦœŨ´~·óÃøø~Ŧ¼ Ŧ
az akkumulátor szivárgását, mert testi
sérüléseket, anyagi károkat vagy az
egység károsodását okozhatja:

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ
ĳŦ

ĳŦ

ŨøŦÇÖÖøÖŦ~´´á¼á·ÝÃÒÝŦ~ŦŻŦÖŦœŦ
jeleknek megfelelően helyezze be.
ĳŦ >ŦÖÒ·²Ŧ·Ŧ~øŦ~´´á¼á·ÝÃÒÃ´~ÝŦ
(régi és új vagy szén és alkáli, stb.).
ĳŦ '~Ŧ¥ÃÖÖøâŦ¨¨ Ŧ½¼Ŧ¥~Öø½·²~Ŧ
az eszközt, akkor távolítsa el az
akkumulátort.
ĳŦ ŨøŦ~´´á¼á·ÝÃÒÝŦ½ŦÝ óŦ´¨ŦÝâ·øÃÝÝŦ
hőhatásnak, például napfénynek,
finom vagy hasonló hatásnak.
ĳŦ PÒ´·ÃÒÝŦ~½ó~ ŦœŦ´å·Ç½· ÖŦ
´ø·ÖÒŦ·¥ÝŦÖøå´Ö ĺŦ8ÖĴŦ
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate.
ŨŦÝÒ¼´ŁÝì¨Ò½óªÝÄŦÝ~ÒÝ~·¼~ø¥~ÝŦÒ¼Ł
gomb típusú elemet, amelyet le lehet
nyelni. Az elemet mindig tartsa távol a
óÒ¼´´ÝÉ·ķŦ8½ó·ÖŦÖÝ½Ŧ~øŦ·¼Ŧ
súlyos sérülést vagy halált okozhat.
Súlyos belső égéseket okozhat az
emésztés első két órájában.
'~Ŧ~øÝŦ ó~½ªÝ²~ĵŦ¥Ã óŦ óŦ·¼ÝŦ
lenyelték vagy a test bármely részébe
bekerült, azonnal forduljon orvoshoz.
ŨøŦ~´´á¼á·ÝÃÒŦÖÒ²´ÃÒŦ¼¨½¨ ŦÝ~ÒÝÖ~Ŧ
távol a gyermekektől az új és a használt
akkumulátort. Az akkumulátor cseréje
után ellenőrizze, hogy az elemrekesz
teljesen biztosítva van.
'~Ŧ~øŦ·¼Ò´ÖøÝŦ½¼ŦÝá²~Ŧ
biztonságosan rögzíteni, akkor ne
használja tovább a terméket. Tartsa távol
a gyermekektől, és keresse fel a gyártót.
ŨøŦÖø´ÇøÝŦ½ŦÝ óŦ´¨ŦÖÇÏÇ Ö½´Ŧì~ óŦ
fröcskölésnek.
>Ŧ¥·óøø½ŦìÖø·óÃÒÒÖÃ´~ÝŦ~øŦ
eszközre (például folyadékkal töltött
tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
øŦ~øŦÖø´ÇøŦÄ·¼ÃÝŦÖŦ¥¨ ~½óÝŦ
tartalmazhat. A helyi, állami vagy
szövetségi törvényeknek megfelelően
selejtezze le. Az ártalmatlanítási vagy
újrahasznosítási információkért, kérjük,
keresse fel a helyi hatóságokat. A további
újrahasznosítási lehetőségekért, kérjük,
keresse fel a www.mygreenelectronics.
com vagy www.eiae.org vagy
www.recycle.philips.com weboldalt.

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

'~Ŧ~Ŧ!JŦÖ~Ý·~´ÃøÄÝŦì~ óŦ óŦ
készülékkapcsolót használ szétkapcsoló
készülékként, a szétkapcsoló
készüléknek könnyen használhatónak
kell maradnia.
øÝŦ~Ŧ´Öøå·´ÝŦ½Ŧ¥·óøøŦÃ·ó~½Ŧ
bútorra, amelyet egy gyermek és egy
felnőtt megdönthet, ráhajolhat, kihúzhat,
ráállhat vagy rámászhat. A ledőlő
eszköz súlyos sérülést vagy akár halált is
okozhat.
øÝŦ~øŦÖø´ÇøÝŦ½¼ŦÖø~~ŦÏªÝÝÝŦ
szerkezetre helyezni, például
könyvespolcra vagy polcra, kivéve,
ha biztosítja a megfelelő szellőzést.
Győződjön meg róla, hogy 7,8 hüvelykes
(20 cm) helyet hagy az eszköz körül.

II. osztályú berendezés szimbóluma

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az egység
dupla szigetelési rendszerrel rendelkezik.
Ismerje ezeket a biztonsági szimbólumokat
Ez a „villámjel” jelzi, hogy az
egységben szigetelés nélküli
anyag található, amely áramütést
okozhat. Az Ön és a közelében
élők biztonságának érdekében kérjük, ne
távolítsa el a termék házát.
A „felkiáltójel” olyan funkciókra
hívja fel a figyelmet, amelyekhez
a működési és karbantartási
problémák elkerülése érdekében
alaposan el kell olvasnia a mellékelt
szakirodalmat.
FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés
kockázatának csökkentése érdekében
az eszközt ne tegye ki esőnek vagy
nedvességnek, és ne tegyen rá folyadékkal
töltött tárgyakat, például vázákat.
VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése
érdekében illessze a csatlakozó széles
pengéjét a széles nyílásba és teljesen dugja
be.
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Vigyázzon a termékére

Megfelelőség

A termék tisztítására kizárólag mikroszálas
ruhát használjon.

Ez a termék megfelel az Európai Közösség
rádió interferenciás követelményeknek.
A TP Vision Europe B.V. kijelenti, hogy ez
a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb
releváns rendelkezéseinek.
A megfelelőségi tanúsítvány itt találhatja:
www.p4c.philips.com.

Vigyázzon a természetre
Ártalmatlanítsa a régi terméket és
akkumulátort

A termékét olyan kiváló minőségű
anyagokból és alkatrészekből
tervezték, illetve gyártották, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti,
hogy a termékre a 2012/19/EU európai
irányelv vonatkozik.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a
2013/56/EU európai irányelv vonatkozik,
illetve amelyeket nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikai
termékek, illetve akkumulátorok helyi
külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi
szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa
a terméket és az akkumulátort a normál
háztartási hulladékokkal együtt. A
régi termékek és akkumulátor helyes
ártalmatlanítása segít megelőzni a
környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt negatív következményeket.
Az ártalmatlanítható akkumulátor
eltávolítása
Az eldobható akkumulátorok
eltávolításához tekintse meg az
akkumulátor beszereléséről szóló fejezetet.
4
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A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa a csomagban
található cikkeket:
Soundbar
Távirányító
AC adapter (a Soundbarhoz)
Fali rögzítőkészlet
(Fali konzol x2, Csavar x6, Tipli x2)
Gyors útmutató/szavatossági kártya/
Biztonsági papír
AAA Elemek

AC Adapter

x1
x1
x1
x1

x1
x2

2 Az Ön
SoundBar
készüléke

Távirányító
Ebben a részben találhatja a távirányító
áttekintésével kapcsolatos információkat.

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözöljük
~ŦP¥¨·¨ÏÖ½·ķŦŨŦP¥¨··¨ÏÖŦ·Ý~·Ŧ½óâ²ÝÃÝÝŦ
támogatás teljes kihasználásához
regisztálja SoundBar készülékét a
www.philips.com/support webldalon.

Főegység
Ebben a részben találhatja a főegység
áttekintésével kapcsolatos információkat.

- (Volume)
Hangerő csökkentése.
+ (Volume)
Hangerő növelése.
(FORRÁS)
Válassza ki a soundbar bemeneti
forrását.
Kapcsolja be vagy készenléti módba
a Soundbart.
Többszínű LED-jelző: Forrás/
Készenlét
Távérzékelő
HU
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ĳ

(Készenlét-Be)
Kapcsolja be, vagy állítsa
készenléti állapotba SoundBar
készülékét.

Csatlakozók
Ebben a részben találhatja a SoundBarhoz
elérhető csatlakozókat.

+ (Volume)
ĳ Hangerő növelése.
ĳŦ

a ÃÒ²Ã½Ŧ~øŦ·ÉøÉŦÖø¼Ò~Ŧ
Bluetooth módban.

ĳŦ

8²ÝÖøÖĵŦÖøå½ÝŦì~ óŦ·²ÝÖøÖŦ
folytatása Bluetooth módban.

BT/PAIR
ĳŦ >óÃ¼²~Ŧ¼ ĵŦ¥Ã óŦ ·áÝÃÃÝ¥Ŧ
módra váltson.
ĳŦ

]~ÒÝÖ~Ŧ·½óÃ¼ì~Ŧ~Ŧ²·½· Ŧ
csatlakoztatott Bluetooth eszköz
leválasztásához és új kapcsolat
létrehozásához.

HDMI (ARC)
Csatlakoztassa a TV-készülék HDMI
bemenetéhez.
SERVICE
Szoftverfrissítéshez.

AUX IN

EQ
ĳŦ l·ÝÖÃ½Ŧ~Ŧ¥ÒÃ¼ŦÑœ¼ÄŦ´ÇøÇÝÝĴŦ
!¨·¼´ĵŦx½ŦÖŦ'ªÒ´ĺ

'~½ ¼½ÝŦÏ·á·Ŧ óŦ=PğŦ
lejátszóról (3,5 mm-es jack)

AUX
ĳŦ l·ÝÖ~Ŧ~Ŧ¥~½ ÃÒÒÖÝŦŨarœ
kapcsolatra.

OPTICAL
Csatlakoztatás a TV vagy más digitális
készülék optikai hangkimenetére.

ĳŦ

ŨŦ¥~½ ÒÉŦ½¼ªÝÖ~Ŧì~ óŦ
visszaállítása.

Csatlakoztassa a Soundbar
tápegységet.

ĳŦ

a ÃÒ²Ã½Ŧ~Ŧ´ÇìÝ´øÉŦø½Öø¼Ò~Ŧ
Bluetooth módban.

DC IN

- (Volume)
ĳŦ '~½ ÒÉŦÖÇ´´½ÝÖĺ
HDMI (ARC)
ĳŦ l·ÝÖ~Ŧ~Ŧ¥~½ ÃÒÒÖÝŦ'=*ŉŨS Ŋœ
kapcsolatra.
OPTICAL
ĳŦ l·ÝÖ~Ŧ~Ŧ¥~½ ÃÒÒÖÝŦÃÏÝ¨´~¨Ŧ
kapcsolatra.

6
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3 Csatlakoztatás

A SoundBar
csatlakoztatása

Ez a rész segít a SoundBarját csatlakoztatni
a TV-hez és más eszközökhöz.
A SoundBarjának és a tartozékoknak az
alapvető csatlakoztatásaival kapcsolatban
további információkat talál az első
lépésekben.
Megjegyzés
ĳŦ Ũ
Ŧ øŦ~øÃ½ÃÖªÝÖ¥ÃøŦÖŦ~ŦÝÏ··ÝÖŦ½ì· ÖŦ
teljesítményéhez nézze meg a termék
hátulján vagy alján található típuslemezt.
ĳŦ Ŧ=¨·ÉÝÝŦ~ŦÖ~Ý·~´ÃøÝ~ÝÖÃ´~ÝŦÝ~·~´ªÝ²~ĵŦ
vagy újat hoz létre, győződjön meg róla,
hogy minden eszköz ki van húzva a
konnektorból.

Elhelyezés
SoundBar készülékét és a mélynyomót az
alább látható módon helyezze el.

HU
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Hang csatlakoztatása TVről és egyéb eszközökről
1. lehetőség: Audio
csatlakoztatása egy digitális
optikai kábel segítségével

2. lehetőség: Audio
csatlakoztatása egy 3,5 mm-es
sztereó audiokábellel
Átlagos minőségű audio

A legjobb minőségű audio

1

1

Optikai kábel segítségével
csatlakoztassa a SoundBar OPTICAL
csatlakozóját a TV-n vagy egyéb
eszközön lévő OPTICAL OUT
csatlakozóra.
ĳŦ ŨŦ¨ ¨Ý·¨ÖŦÃÏÝ¨´~¨ŦÖ~Ý·~´ÃøÄÝŦSPDIF
vagy SPDIF OUT címkével jelölik.
="4"sxWĴŦŨŦ]lŦ~á¨ÃŦ´¨¼½ÝÝŦ
P =œÒŦ´··Ŧ··ªÝ~½¨

8
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3,5 mm-es sztereó hangkábel
segítségével csatlakoztassa a
SoundBar AUX IN csatlakozóját a
TV-n vagy egyéb eszközön lévő AUX
csatlakozóra.

3. lehetőség: Csatlakoztatás a
HDMI (ARC) aljzatra
Az Ön Soundbarja támogatja az
Audio Return Channel (ARC) HDMI-t.
Amennyiben TV-készüléke ARC HDMIkompatibilis, a Tv-t hallgathatja SoundBar
készülékén egyetlen HDMI-kábel
segítségével.

4 A SoundBar
használata
Ez a szakasz segít abban, hogyan használja
SoundBar készülékét hang lejátszására a
csatlakoztatott eszközökről.
Mielőtt elkezdené
ĳŦ '~²ÝÖ~Ŧì ÒŦ~Ŧ¥~Öø½·~Ý¨ŦâÝ¼áÝ~ÝÄ~½Ŧ
és a gyors útmutatóban található
szükséges párosításokat.
ĳŦ 6~ÏÖÃ·²~Ŧ~ŦWÃá½ ~ÒÝŦ~Ŧ¼ÖŦÖø´ÇøÇ´Ŧ
számára megfelelő forrásra.

Be-/kikapcsolás
1Ŧ

>~ óŦÖÖÖ çŦ'=*œ´·Ŧ
segítségével csatlakoztassa a
SoundBar HDMI OUT (ARC)TO TV csatlakozóját a TV-n vagy
egyéb eszközön lévő HDMI ARC
csatlakozóra.
ĳŦ ·ÉÃÒá·¥~ÝĵŦ¥Ã óŦ~Ŧ]lœ½Ŧ·ìÉŦ
HDMI ARC csatlakozón más felirat
van. Részletekért olvassa el a TV
használati útmutatóját.

2

TV-jén kapcsolja be a HDMI-CEC
műveleteket. Részletekért olvassa el a
TV használati útmutatóját.
="4"sxWĴŦŨŦ]lŦ~á¨ÃŦ´¨¼½ÝÝŦ
P =œÒŦ´··Ŧ··ªÝ~½¨

A SoundBart csatlakoztassa az
áramforráshoz, ezután a vörös
készenléti állapot jelzőfény égni kezd.
Bekapcsoláshoz nyomja meg a SoundBar
gombját. A SoundBar jelzőfénye fehéren
kezd égni, majd az utoljára kiválasztott
ÃÒÒÖŦ··~ÏÃÝÝŦ¼áÝ~Ý²~ĺŦ>óÃ¼²~Ŧ¼ Ŧâ²Ä·ĵŦ
hogy a SoundBar készenléti állapotba
kapcsoljon.
Készenlét: A kijelző vörösen ég.

Hangszabályozás
>óÃ¼²~Ŧ¼ Ŧ~Ŧ+/- (Volume)gombokat
a hangerő növeléséhez vagy
csökkentéséhez.
ĳŦ ŨŦ¥~½ Ŧ½¼ªÝÖ¥ÃøŦ½óÃ¼²~Ŧ¼ Ŧ~Ŧ
távirányító gombját.
ĳŦ ŨŦ¥~½ Ŧì¨ÖÖø~··ªÝÖ¥ÃøŦ½óÃ¼²~Ŧ¼ Ŧ
újból a vagy a +/- (Volume)gombot.
Jelzőfény állapota
Hangerő növelése/csökkentése/
némítása Vörösen villog.
Maximális/minimum hangerő: Három
másodpercig vörösen ég.
HU
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ĳŦ

ĳŦ

Ũ¼¨´ÃÒŦ¼ ½óÃ¼²~Ŧ~Ŧ+ (Volume) gombot
a hangerő növeléséhez, a SoundBar
jelzőfénye vörösen kezd villogni, majd
a hangerő újból a normál állapotába áll.
Amikor a hangerő eléri a maximumot, a
SoundBar jelzőfénye három másodpercig
vörösen ég.
Ũ¼¨´ÃÒŦ¼ ½óÃ¼²~Ŧ- (Volume) gombot
a hangerő csökkentéséhez, a SoundBar
jelzőfénye vörösen kezd villogni, majd
a hangerő újból normál állapotba áll.
Amikor a hangerő eléri a minimumot, a
SoundBar jelzőfénye három másodpercig
vörösen ég.

Forrás kiválasztása
A források közötti váltáshoz nyomja meg
többször egymás után a SoundBar
gombját vagy a távirányító megfelelő
gombjait (BT/PAIR, AUX, HDMI (ARC),
OPTICAL).

AUX audioforrás
Egy 3,5 mm-es audiokábel segítségével külső
eszközről (okostelefon, tablet, stb.) is játszhat
le audiot.

1

Csatlakoztassa a külső eszközt a 3,5 mmes sztereó audiokábel (nincs mellékelve)
a SoundBar készülékhez. Az AUX
csatlakozás létrehozásához tekintse meg
a 8. oldalt.

2

>óÃ¼²~Ŧ¼ Ŧ~ŦÝì¨Ò½óªÝÄ½Ŧ~øŦAUX
gombot.
A SoundBar jelzőfénye
folyamatosan égő zöld fényre vált.

3

Optikai audioforrás

AUX BE: Folyamatos zöld fény

Egy optikai kábel segítségével a Tvkészülékről is lejátszhat hangot.

Bluetooth párosítás: Villogó kék fény

1

Csatlakoztassa a Tv-készüléket egy
optikai kábellel (nincs mellékelve)
a SoundBar készülékhez. Az optikai
csatlakozás létrehozásához tekintse meg
a 8. oldalt.

2

>óÃ¼²~Ŧ¼ Ŧ~ŦÝì¨Ò½óªÝÄŦOPTICAL
gombját.

Bluetooth jel csatlakoztatva: Folyamatos
kék fény
DP]*6Ũ*ĴŦ!Ã·ó~¼~ÝÃÖŦÖÒ ~Ŧ½ó
HDMI (ARC): Folyamatos lila fény

EQ-beállítások
>óÃ¼²~Ŧ¼ Ŧ~ŦÝì¨Ò½óªÝÄŦEQŦ Ã¼²ÝŦ~Ŧx½ĵŦ
Film vagy Hírek üzemmód kiválasztásához.
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Játsszon le audiot a külső eszközön
(tekintse meg az eszköz használati
útmutatóját).

ĳŦ

Ŧx½ĴŦŨŦWÃá½ ~ÒŦ²·øÉ½óŦ
3 másodpercig fehéren villog.

ĳŦ

Ŧ ¨·¼ĴŦŨŦWÃá½ ~ÒŦ²·øÉ½óŦ
!
3 másodpercig zölden villog.

ĳŦ

Ŧ'ªÒ´ĴŦŨŦWÃá½ ~ÒŦ²·øÉ½óŦ
3 másodpercig vörösen villog.

HU

A SoundBar jelzőfénye
folyamatosan égő sárga fényre vált.
Megjegyzés: A Tv-audio kimenetének
··ªÝÖ~ŦP =œ²·Ŧ· ó½ĺ

HDMI(ARC) audioforrás
Az ARC (Audio Return Channel) a
folyadékkristályos kijelzővel rendelkező
készülékek audio kimenete esetén biztosítja a
hang megfelelő szinkronizálását.

1

Csatlakoztassa a TV-készüléket egy
HDMI-kábellel (nincs mellékelve) a
SoundBar készülékhez. Az HDMI(ARC)
csatlakozás létrehozásához tekintse meg
a 8. oldalt.

2

ĳŦ

>óÃ¼²~Ŧ¼ Ŧ~ŦÝì¨Ò½óªÝÄŦHDMI (ARC)
gombját.

A SoundBar jelzőfénye lilára vált.
Megjegyzés: A Tv-audio kimenetének
··ªÝÖ~ŦP =œ²·Ŧ· ó½ĵŦì~·~¼¨½ÝŦ· ó½Ŧ
bekapcsolva az ARC-funkció (tekintse meg a
TV-készülék használati útmutatóját).

5

Audio lejátszása Bluetooth
jel segítségével
Bluetooth kapcsolat használata esetén
SoundBar készülékét párosíthatja egy
·áÝÃÃÝ¥ŦÖø´Çøø·ŦŉÏ·ĺŦ¨P~ĵŦ¨P¥Ã½ĵŦ¨PÃŦ
touch, Android-okostelefon vagy laptop),
hogy a készüléken tárolt audiofájlokat
SoundBar készülékén keresztül hallgathassa.

Jelzőfény állapota
PÒÃÖªÝÖÒ~ŦìÒĴŦl¨··Ã ÄŦ´´Ŧ½ó

Amire szüksége van
ĳŦ
ŨøŦŨĞPŦÖŦŨlS PŦ ·áÝÃÃÝ¥ŦÏÒÃ¨·ÝŦ
támogató Bluetooth eszköz, legalább 4.2
Bluetooth verzióval.
ĳŦ
ŨŦWÃá½ ~ÒŦÖŦ~Ŧ ·áÝÃÃÝ¥ŦÖø´ÇøŦ´ÇøÝ¨Ŧ
működési tartomány körülbelül 4 méter
(13 láb).

1

2

3

4

>óÃ¼²~Ŧ¼ ŦÝì¨Ò½óªÝÄŦBT/Pair gombját,
hogy a SoundBar Bluetooth üzemmódra
váltson.
A SoundBar jelzőfénye kéken kezd
villogni.
A Bluetooth eszközön kapcsolja be a
Bluetooth t, keresse meg és válassza
ki a Philips TAB5105-at a csatlakozás
megkezdéséhez (a Bluetooth
engedélyezéséhez lásd a Bluetooth
eszköz Használati útmutatóját).
A csatlakozás közben a soundbar
jelzőfénye kéken pislákol.
Várja meg, amíg a SoundBar jelzőfénye
folyamatosan kéken kezd világítani,
sikeres párosítás esetén hangjelzést ad ki.
Amennyiben a párosítás sikertelen, a
jelzőfény állapota villogó marad.
Válassza ki és játssza le a Bluetooth
eszközén lévő audiofájlokat vagy zenét.
ĳŦ Ũ¼½½ó¨½Ŧ²ÇìÉŦ¥ªìÖ~Ŧì~½Ŧ
lejátszás közben, a lejátszás szünetel.

'~Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œÖø´ÇøŦÝ¼Ã ~Ý²~Ŧ
~øŦŨlS PœÏÒÃ¨·ÝĵŦ~ŦÝì¨Ò½óªÝÄŦ
gombjának megnyomásával
a következő számra ugorhat, a
gombbal szünetelteheti/elindíthatja
a lejátszást.
A Bluetooth mód megszüntetéséhez
kapcsolja SoundBar készülékét más
forrásra.
ĳŦ Ũ¼¨´ÃÒŦ~Ŧ´Öøå·´ÝŦâ²Ä·Ŧ ·áÝÃÃÝ¥Ŧ
módba kapcsolja, a Bluetooth
kapcsolat aktív marad.
Jelenlegi eszköz lecsatlakoztatása:
ĳŦ '~ŦWÃá½ ~ÒŦ´Öøå·´ÝŦ¼ÖŦ
Bluetooth eszközzel kívánja
csatlakoztatni, nyomja le a távirányító
BT/PAIR gombját a jelenleg
párosított eszköz leválasztásához.

PÒÃÖªÝì~ĴŦ!Ã·ó~¼~ÝÃÖŦ´´Ŧ½ó
>¨½ÖŦÏÒÃÖªÝì~ĴŦl¨··Ã ÄŦ´´Ŧ½ó

Megjegyzés
ĳŦ Ũ
Ŧ Ŧ·²ÝÖøÖÝŦ¼ ø~ì~Ò¥~Ý²´Ŧ~øŦÖø´ÇøŦ
és a SoundBar készülék közötti fizikai
akadályok, pl. fal, az eszköz fémtokja,
vagy más, ugyanazon a frekvencián
működő eszközök a közelben.

Automatikus készenlét
Amennyiben a gombok 15 másodpercig
nem érzékelnek műveletet, vagy nincs
lejátszva hangfájl a csatlakoztatott eszközön,
a készülék automatikusan készenléti
üzemmódba vált.

Gyári beállítások visszaállítása
SoundBar készülékén visszaállíthatja a
gyárilag beállított üzemmódot.

1

AUX-üzemmódban tartsa lenyomva
5 másodpercig a távirányító
gombját.
Visszaállnak a gyári beállítások.
HU
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5 Fali rögzítés
Megjegyzés
ĳŦ Ũ
Ŧ Ŧ½¼Ŧ¼ ··ÉŦ~·¨ŦÒÇ øªÝÖŦ~·ÖÝÝĵŦ
sérülést vagy kárt okozhat. Ha bármilyen
kérdése van, keresse fel az országos
Ügyfélszolgálatot.
ĳŦ ŦŨŦ~·Ò~ŦÝÇÒÝ½ÉŦÒÇ øªÝÖŦ·ÉÝÝŦ óÉøÉ²Ç½Ŧ
meg róla, hogy a fal elbírja a SoundBar
készülék súlyát.

Csavar hosszúság/átmérő
A fal típusától függően győződjön
meg róla, hogy a megfelelő hosszú és
átmérőjű csavarokat használja a SoundBar
rögzítéséhez.

6 Termék
specifikációk
Megjegyzés
ĳŦ Ũ
Ŧ ŦÖÏ¨¨´¨Ä´ŦÖŦ~Ŧ¨ø²½ŦÒÝÖªÝÖŦ½·´å·Ŧ
megváltoztatható.

Erősítő
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ

3,0-3,5 mm/0,12"-0,14"

4 mm/
0,16"

>25 mm/0,98"

>øøŦ¼ Ŧ~øŦ·ÖÉŦ·ÏÖ´½Ŧ·ìÉŦ
illusztrációt a SoundBar fali rögzítéséhez.
1) Fúrjon két lyukat a falba.
2) Rögzítse a tipliket és csavarokat a
lyukakba.
3) Akassza fel a SoundBart a
rögzítőcsavarokra.

ŨøŦS=WŦÝ·²ÖŦ´¨¼½Ý¨ŦÝ·²ÖªÝ¼½óĴ
ğĜŦmŦS=WŦŉŻŁœŦĜĵġŦ ĵŦĝĜŦŹŦ]'Ŋ
!Ò´ì½¨~ì·~ÖøĴŦġĜŦ'øœĝġŦ´'øŦŁŦ
± 3 dB
4·œø~²Ŧ~Ò½óĴ
> 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
]·²ÖŦ¥~Ò¼Ã½¨´áÖŦÝÃÒøªÝÖĴŦŷŦĝŦŹ
¼½ÝŦÒø´½óÖ Ĵ
ĳŦ ŨarŦ*>ĴŦġĜĜŦ¼lŦŻŁœŦġĜŦ¼l

Bluetooth
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ

·áÝÃÃÝ¥ŦÏÒÃ¨·Ã´ĴŦŨĞPĵŦŨlS P
·áÝÃÃÝ¥ŦìÒø¨ÄĴŦĠĺĞ
!Ò´ì½¨~ÖìŁ6¨¼½Ý¨ŦÝ·²ÖªÝ¼½óĴŦ
2402 - 2480 MHz/d 20 dBm

Főegység
Soundbar
ĳŦ ]ÏÖøå·ÝÖ ĴŦĝĜĜœĞĠĜŦl~, 50/60 Hz
ĳŦ ]·²ÖªÝ¼½ó·ìÝ·ĴŦĝġŦlŁĝĵĢŦŨ
ĳŦ 6Öø½·Ý¨Ŧ½Ò ¨~Ã ó~ÖøÝÖĴŦd 0,5 W
ĳŦ =ÒÝ´ŦŉWøŦòŦ=ŦòŦÝ¼ŊĴŦ
900 x 65,5 x 91 mm
ĳŦ Wâ·óĴŦĝĵġğŦ´
ĳŦ = ¥~²ÝÄĴŦĞŦòŦÝ·²ÖŦÝ~ÒÝÃ¼½ó
(52 mm/2", 4 ohm)

Távirányító elemei
ĳŦ

12
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7 Hibaelhárítás
Figyelmeztetés
ĳŦ 
Ŧ Ò~¼åÝÖìÖø·óĺŦŨŦÝÒ¼´ŦáÒ´Ã·~ÝÝŦ
soha ne távolítsa el.

A jótállás érvényességének megőrzése
érdekében soha ne próbálja saját maga
megjavítani a terméket.
Ha problémája akad a termék használata
közben, a szerviz kérelmezése előtt
ellenőrizze a következő pontokat.
Amennyiben a probléma továbbra is
fennáll, kérjen segítséget a
www.philips.com/support weboldalon.

Főegység
A SoundBar gombjai nem működnek.
ĳŦ PÒŦÏÒÒŦÖ~Ý·~´ÃøÝ~ÖÖ~Ŧ·Ŧ~Ŧ
SoundBart a tápellátásról, majd
csatlakoztassa vissza.

Hang
Nem jön hang a SoundBar hangszóróiból.
ĳŦ
Ö~Ý·~´ÃøÝ~ÖÖ~Ŧ~ŦWÃá½ ~ÒŦ
audiokábelét a TV-hez vagy más
eszközökhöz.
ĳŦ ··ªÝÖ~Ŧì¨ÖÖø~Ŧ~ŦWÃá½ ~Ò²ÝŦ~Ŧ óÒ¨Ŧ
beállításokra.
ĳŦ l·~ÖÖø~Ŧ´¨Ŧ~Ŧ¼ ··ÉŦ~á¨ÃŦ
bemenetet a távirányítón.
ĳŦ "óÉøÉ²Ç½Ŧ¼ ŦÒÄ·~ĵŦ¥Ã óŦ~ŦWÃá½ ~ÒŦ
nincs lenémítva.
Torzított hang vagy visszhang.
ĳŦ Ũ¼½½ó¨½Ŧ~Ŧ]ìœ´Öøå·´Ŧ¥~½ ²ÝŦ
a SoundBaron keresztül játssza le,
némítsa le a TV-készüléket.

Bluetooth
Egy eszköz nem tud csatlakozni a
SoundBarhoz.
ĳŦ ŨøŦÖø´ÇøŦ½¼ŦÝ¼Ã ~Ý²~Ŧ~Ŧ
SoundBarhoz szükséges kompatibilis
profilokat.
ĳŦ >¼Ŧ½ ·óøÝŦ~øŦÖø´ÇøŦ
Bluetooth funkcióját. A funkció
engedélyezéséhez nézze meg az
eszköz használati útmutatóját.
ĳŦ ŨøŦÖø´ÇøŦ½¼Ŧ¼ ··É½Ŧ
van csatlakoztatva. Megfelelően
csatlakoztassa az eszközt. (lásd a 11.
oldalon az „Audio lejátszása Bluetooth
on keresztül”)
ĳŦ ŨŦWÃá½ ~ÒŦ¼ÒŦÖ~Ý·~´ÃøÝ~Ýì~Ŧì~½Ŧ
egy másik Bluetooth eszközhöz.
Csatlakoztassa le a csatlakoztatott
eszközt, majd próbálja újra.
Gyenge a csatlakoztatott Bluetooth
eszköz audiolejátszási minősége.
ĳŦ "ó½ Ŧ~Ŧ ·áÝÃÃÝ¥Ŧ²·Ŧl¨ óŦ´Çø·Ŧ
az eszközt a SoundBarhoz, vagy
távolítsa el az eszköz és a SoundBar
között lévő akadályt.
A csatlakoztatott Bluetooth eszköz
folyamatosan le- és felcsatlakozik.
ĳŦ "ó½ Ŧ~Ŧ ·áÝÃÃÝ¥Ŧ²·Ŧl¨ óŦ´Çø·Ŧ
az eszközt a SoundBarhoz, vagy
távolítsa el az eszköz és a SoundBar
között lévő akadályt.
ĳŦ 6~ÏÖÃ·²~Ŧ´¨Ŧ~Ŧ ·áÝÃÃÝ¥ŦÖø´ÇøŦ
Wi-Fi funkcióját az interferencia
elkerüléséhez.
ĳŦ
¨øÃ½óÃÖŦÖø´ÇøÇ´ŦÖÝ½Ŧ~øŦ
energiatakarékosság miatt a Bluetooth
kapcsolat automatikusan megszűnhet.
Ez nem jelenti, hogy a SoundBar
készülék működése nem megfelelő.

HU

13

A specifikációk értesítés nélkül megváltoztathatók. Kérjük, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra a
legújabb frissítésekért és dokumentumokért.
A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk.
A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt
gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.
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