
Uporabniški 
priročnik

Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/support

Serija 5000

Zvočnik Soundbar

TAB5105



SL 1

Vsebina

1 Pomembno 2
Pomoč in podpora 2
Pomembna varnostna navodila 2
Nega vašega izdelka 3
Skrb za okolje 3
Skladnost 4
Kaj je v paketu 4

2 Vaš SoundBar 4
Glavna enota 4
Daljinski upravljalnik 5
Priključki 6

3 Priključitev 6
Postavitev 6
Priključitev SoundBara 7
Priključite TV sprejemnik ali drugo 
zvočno napravo. 7

4 Uporaba Soundbara 9
Vklop in izklop 9
Nastavitev glasnosti 9
Izbira vira 9
Nastavitev izenačevalnika 9
Vir zvoka AUX 9
Vir zvoka z optično povezavo 10
Vir zvoka HDMI(ARC) 10
Predvajanje zvoka prek povezave 
Bluetooth 10
Samodejno stanje pripravljenosti 11
Tovarniške nastavitve 11

5 Pritrditev na steno 11

6 Tehnični podatki 12

7 Odpravljanje težav 12



SL2

1 Pomembno

Pred uporabo izdelka morate prebrati in 
razumeti vsa navodila. Če pride do nastanka 
škode zaradi neupoštevanja navodil, garancija 
preneha veljati.

Pomoč in podpora

Obsežno spletno podporo najdete na naslovu 
www.philips.com/support, kjer lahko:

za hiter začetek

za določene modele)

vprašanja (FAQ)

Upoštevajte navodila na spletišču za izbiro 
jezika, nato pa vnesite številko modela vašega 
izdelka.
Lahko pa se tudi posvetujte s služno za 
podporo strankam v vaši državi. Preden 
vzpostavite stik, si zapišite številko modela in 
serijsko številko vašega izdelka. Te podatke 
lahko najdete na hrbtni ali spodnji strani 
izdelka.

Pomembna varnostna 
navodila

Namestite v skladu z navodili proizvajalca.

toplote, kot so radiatorji, grelni registri, 
peči ali drugih naprav (vključno z 
ojačevalniki), ki ustvarjajo toploto.

z določeno polarnostjo ali vtičih z 
ozemljitvijo. Vtič z določeno polarnostjo 
ima dva kontakta, pri čemer je eden 

debelejši. Vtič z ozemljitvijo ima dva 
kontakta in vilice za ozemljitev. Širši 
kontakt ali tretje vilice so namenjeni 
varnosti. Če priloženi vtič ne ustreza vaši 
vtičnici, se posvetujte z električarjem 
glede zamenjave vtičnice.

boste stopili ali ga preščipnili. Posebej 
pazite na vtiče, vtičnice in izhod kabla iz 
naprave.

opremo, ki jo odobrava proizvajalec.

voziček, stojalo, nosilec 
ali mizo, ki jih priporoča 
proizvajalec ali jih prodaja 
skupaj z izdelkom. Če 
uporabljate voziček, bodite 
pri prevažanju naprave na vozičku 
posebej previdni, da se ne prevrne.

med nevihtami izvlecite kabel iz vtičnice.

serviserja. Servisiranje je potrebno, 
ko je naprava na kakršen koli način 
poškodovana, kot na primer, če se 
poškoduje napajalni kabel ali vtič, če 
se po napravi prelije tekočina, če v 
napravo pade tujek, če je bila naprava 
izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje 
kot običajno ali če je naprava padla.

puščanje baterije, ki lahko privede do 
telesnih poškodb, stvarne škode ali 
poškodbe naprave same:

(starih in novih, ogljikovih in alkalnih 
itd.).

odstranite baterije.

kot je sonce, ogenj in podobno.

potrebno je posebno ravnanje 
z njimi. Glejte www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

lahko vsebuje gumbasto baterijo, ki jo je 
mogoče požreti. Baterije vedno hranite 
izven dosega otrok! Pri zaužitju baterije 
lahko pride do hudih poškodb in celo 
smrti. V dveh urah po zaužitju lahko pride 
do hudih notranjih opeklin.



SL 3

baterijo ali jo vstavil v kateri koli del 
svojega telesa, takoj pokličite zdravniško 
pomoč.

baterije vedno izven dosega otrok. Ko 
zamenjajte baterije se prepričajte, da ste 
dobro zaprli predal za baterije.

zapreti, izdelka ne uporabljajte. Shranite 
ga izven dosega otrok in se posvetujte s 
proizvajalcem.

kapljanju ali brizganju tekočin.

predmetov, ki bi lahko bili vir nevarnosti 
(npr. s tekočino napolnjenih posod, 
prižganih sveč).

živo srebro. Baterije zavrzite v skladu 
z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. 
Informacije o odstranjevanju in 
recikliranju si lahko pridobite pri lokalnih 
organih oblasti. Dodatne nasvete glede 
recikliranja lahko pridobite na straneh 
www.mygreenelectronics.com ali www.
eiae.org ali www.recycle.philips.com.

omrežni vtič ali stikalo naprave, naj bosta 
vedno dosegljiva.

ga lahko prevrne otrok ali odrasla oseba, 
tako da se nanj nasloni, ga potegne, na 
njem stoji ali nanj pleza. Padec naprave 
lahko povzroči težke poškodbe in celo 
smrt.

zaprte prostore, kot so knjižne police 
ali omare, razen če je poskrbljeno za 
zadostno prezračevanje. Okrog naprave 
naj bo 20 cm (7,8 in.) ali več prostega 
prostora..

Simbol za opremo razreda II

Ta simbol pomeni, da ima naprava sistem 
dvojne izolacije.

Spoznajte se z varnostnimi simboli

Ta strela pomeni, da se v napravi 
nahajajo neizolirane komponente, 
ki lahko povzročijo električni 

gospodinjstvu ne odstranjujte pokrova.
Klicaj opozarja na funkcije, o 
katerih si je treba skrbno prebrati 
v priloženih dokumentih, da 
preprečite težave pri uporabi in 

vzdrževanju.
OPOZORILO: Da zmanjšate nevarnost požara 
in električnega udara, naprave nikoli ne 
izpostavljajte dežju in vlagi ter na napravo ne 
postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo, 
kot so vaze in podobno.
POZOR: Da preprečite električni udar, vstavite 
debelejši kontakt v vtičnico do konca.

Nega vašega izdelka

mikrovlakni.

Skrb za okolje

Odstranjevanje starega izdelka in baterije

Vaš izdelek je oblikovan in proizveden iz 
visoko kakovostnih materialov in komponent, 
katere je mogoče reciklirati in ponovno 
uporabiti.

Ta simbol na izdelku pomeni, da ga pokriva 
evropska direktiva 2012/19/EU.

Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, 
katere pokriva evropska direktiva 2013/56/EU,  
ki se jih ne sme odstranjevati med običajne 
gospodinjske smeti. Pozanimajte se o vašem 
lokalnem sistemu ločevanja in zbiranja 
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električnih in elektronskih odpadkov in 
baterij. Sledite lokalnim navodilom in niti 
izdelka, niti baterij ne odstranjujte skupaj z 
običajnimi gospodinjskimi smetmi. Pravilno 
odstranjevanje starih naprav in baterij 
pomaga pri preprečevanje negativnega vpliva 
na okolje in na zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo.
Glede odstranjevanja baterij za enkratno 
uporabo glejte razdelek o nameščanju baterij.

Skladnost

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede 
radijskih motenj Evropske skupnosti.
TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je naprava 
v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi 
povezanimi določbami direktive 2014/53/ES. 
Izjavo o skladnosti najdete na naslovu  
www.p4c.philips.com.

Kaj je v paketu

Preglejte in identi�cirajte vsebino paketa:
Soundbar x1
Daljinski upravljalnik x1
AC adapter (za Soundbar) x1
Komplet za pritrditev na zid x1
(2 stenska nosilca, 6 vijakov, 2 vložka)
Vodič za hiter začetek, garancijski list, 
varnostni list x1
Baterija AAA  x2

Napajalnik AC 

2 Vaš SoundBar
Čestitamo vam za vaš nakup in vas 
pozdravljamo pri Philipsu! Za vse prednosti 
s podpore, ki jo nudi Philips, registrirajte vaš 
SoundBar pri www.philips.com/support.

Glavna enota

Ta razdelek vsebuje opis glavne enote.

 - (Glasnost)
Za zmanjšanje glasnosti.

 + (Glasnost)
Za povečanje glasnosti.

  (VIR)
Izbira vhodnega vira za Soundbar.

 

Vklop ali stanje pripravljenosti.

 Večbarvna indikatorska lučka LED:  
Vir/stanje pripravljenosti

  Tipalo daljinskega upravljalnika
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Daljinski upravljalnik

Ta razdelek vsebuje opis brezžičnega 
upravljalnika.

  (Stanje pripravljenosti)
 Vklop SoundBara ali stanje 

pripravljenosti.

+ (Glasnost)

Bluetooth.

  

predvajanja v načinu Bluetooth.

BT/PAIR

Bluetooth.

trenutno povezano napravo 
Bluetooth in zaženete seznanjanje z 
novo napravo.

  EQ

izenačevalnika: Film, glasba in 
novice.

 AUX

načinu Bluetooth.

- (Glasnost)

 HDMI (ARC)

(ARC).

 OPTICAL
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Priključki

Ta razdelek vsebuje pregled priključkov 
naprave Soundbar.

 HDMI (ARC)

sprejemnikom.

SERVICE

AUX IN
Vhod za predvajanje iz naprave MP3 
(vtič 3,5 mm).

 OPTICAL

TV sprejemnikom ali drugo digitalno 
napravo prek optičnega izhoda.

DC IN
Priklop Soundbara na električno 
napajanje.

3 Priključitev

Ta razdelek vam pomaga priključiti vaš 
Soundbar na TV sprejemnik ali druge naprave.
Glede osnovnih povezav vašega Soundbara 
in pribora glejte vodnik za hiter začetek.

Opomba

najdete identifikacijske podatke in podatke o 
električnem napajanju.

spremenite katero od povezav, preverite, ali so 
vse naprave izključene iz napajalnih vtičnic.

Postavitev

Postavite Soundbar in nizkotonec, kot je 
prikazano spodaj.
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Priključitev SoundBara Priključite TV sprejemnik ali 
drugo zvočno napravo.

1. možnost: Priključite zvok prek 
digitalnega optičnega kabla.

Najboljša kakovost zvoka

1 Povežite priključek OPTICAL na 
Soundbaru s priključkom OPTICAL OUT 
na TV sprejemniku ali drugi napravi.

označen tudi s SPDIF ali SPDIF OUT.

mora biti nastavljen na PCM.
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2. možnost: Priključite zvočno 
napravo prek stereo avdio kabla 
z vtičem 3,5 mm

Osnovna kakovost zvoka

1 Vtič stereo avdio kabla 3,5 mm priključite 
v vtičnico AUX IN na Soundbaru in v 
vtičnico AUX na TV sprejemniku ali drugi 
napravi.

3. možnost: Priključitev vhoda 
HDMI (ARC)

Vaš Soundbar podpira HDMI z Audio Return 
Channel (ARC). Če je vaš TV sprejemnik 
združljiv z HDMI ARC, lahko z uporabo samo 
enega kabla HDMI predvajate zvok iz TV 
sprejemnika na vašem Soundbaru.

1
priključek HDMI OUT (ARC)-TO TV na 
Soundbaru s priključkom HDMI ARC na 
TV sprejemniku.

HDMI ARC na TV 
sprejemniku je lahko označen tudi 
drugače. Glede tega si oglejte 
uporabniški priročnik TV sprejemnika.

2 Na TV sprejemniku vključite funkcijo 

uporabniški priročnik TV sprejemnika.

mora biti nastavljen na PCM.
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4 Uporaba 
Soundbara

V tem razdelku boste spoznali, kako lahko 
predvajate glasbo s povezanih naprav.

Preden začnete:

vodniku za hiter začetek in uporabniškem 
priročniku.

prek ustreznih priključkov.

Vklop in izklop

Priključite SoundBar na električno napajanje 
in rdeči indikator za stanje pripravljenosti 
bo zasvetil. Pritisnite  za vklop SoundBara. 
Indikatorska lučka SoundBara zasveti v 
beli barvi in nato pokaže stanje nazadnje 
izbranega vira. Pritisnite znova za preklop 
SoundBara v stenje pripravljenosti.

Stanje pripravljenosti: Indikator sveti v 
rdeči barvi.

Nastavitev glasnosti

uporabite tipki +/- (glasnost).
 na 

daljinskem upravljalniku.

 ali uporabite tipki +/- (glasnost).

Stanje indikatorja

Utripa v rdeči barvi.

Maksimalna/minimalna glasnost: Sveti 
rdeče tri sekunde.

+ (glasnost) za 
povečanje glasnosti, bo indikator na 
SoundBaru utripal v rdeči barvi in 
glasnost se povrne na običajno raven. 
SoundBarov indikator bo svetil tri 
sekunde v rdeči barvi, ko glasnost doseže 
najvišjo raven.

- (glasnost) za 
zmanjšanje glasnosti, bo indikator 
na SoundBaru utripal v rdeči barvi in 
glasnost se povrne na običajno raven. 
SoundBarov indikator bo svetil tri 
sekunde v rdeči barvi, ko glasnost doseže 
najnižjo raven.

Izbira vira

tipko  na Soundbaru ali ustrezno tipko 
(BT/PAIR, AUX, HDMI (ARC), OPTICAL) na 
daljinskem upravljalniku.

AUX IN: Sveti zelena

Seznanjanje prek Bluetooth: Utripa 
modra

Povezava Bluetooth je vzpostavljena: 
Sveti modra

OPTICAL: Sveti rumena

HDMI (ARC): Sveti vijolična

Nastavitev izenačevalnika

Na daljinskem upravljalniku pritisnite EQ, da 
izberete način za glasbo, film ali novice.

utripa 3 sekunde v beli barvi.

3 sekunde v zeleni barvi.

utripa 3 sekunde v rdeči barvi.

Vir zvoka AUX

S pomočjo avdio kabla z vtičem 3,5 mm lahko 
predvajate zvok z zunanjih naprav (pametni 
telefon, tablica itd.).

1 S stereo kablom z vtiči 3,5 mm (ni 
priložen) povežite zunanjo napravo in 

glejte korake na strani 8.
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2 Na daljinskem upravljalniku pritisnite 
AUX.

 Soundbarov indikator zasveti v 
zeleni barvi.

3 Predvajajte glasbo na zunanji napravi 
(glejte uporabniški priročnik zunanje 
naprave).

Vir zvoka z optično 
povezavo

Lahko predvajate zvok s TV sprejemnika prek 
optičnega kabla.

1 

optične povezave glejte korake na strani 8.

2 Na daljinskem upravljalniku pritisnite 
OPTICAL.

 Soundbarov indikator zasveti v 
rumeni barvi.

biti nastavljen na PCM.

Vir zvoka HDMI(ARC)

ARC (Audio Return Channel) se uporablja kot 
zvočni izhod televizorjev z zasloni LCD, da se 
doseže optimalno sinhronizirana kakovost 
zvoka.

1 S kablom HDMI (ni priložen) povežite TV 

povezave HDMI (ARC) glejte korake na 
strani 8.

2 Na daljinskem upravljalniku pritisnite 
HDMI(ARC).

 Soundbarov indikator zasveti v 
vijolični barvi.

biti nastavljen na signal PCM in možnost 
ARC mora biti vključena (glejte priročnik TV 
sprejemnika).

Predvajanje zvoka prek 
povezave Bluetooth

Prek Bluetootha lahko povežete Soundbar 
z vašo napravo Bluetooth (kot so na primer 
iPad, iPhone, iPod touch, telefone Android ali 
prenosni računalnik), nato pa lahko poslušate 
zvočne datoteke, shranjene na napravi prek 
vašega Soundbara.

Kaj potrebujete:

Bluetooth A2DP AVRCP in ima različico 
Bluetooth vsaj 4.2.

Soundbar in napravo Bluetooth je lahko 
približno 4 metrov (13 feet).

1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite 
tipko BT/Pair, da preklopite Soundbar v 
način Bluetooth. 

  Indikatorska lučka na Soundbaru 
utripne v modri barvi.

2 Na napravi Bluetooth vključite povezavo 
Bluetooth, poiščite in izberite Philips 
TAB5105 in vzpostavite povezavo (za 
vklop povezave Bluetooth na mobilni 
napravi glejte uporabniški priročnik 
naprave Bluetooth). 

  Med povezovanjem indikatorska 
lučka na Soundbaru utripa v modri 
barvi.

3 Počakajte, da prične indikator na 
SoundBaru svetiti v modri barvi in da se 
ob uspešni vzpostavitvi povezave zasliši 
pisk. 
Če povezave ni mogoče vzpostaviti, 
indikatorska lučka neprekinjeno utripa.

4 Na vaši napravi Bluetooth izberite in 
predvajajte zvočne datoteke.

dohodni klic, se predvajanje glasbe 
začasno zaustavi.

profil AVRCP, lahko na daljinskem 
upravljalniku pritisnete ,  
da preskočite skladbo ali  za 
začasno zaustavitev/nadaljevanje 
predvajanja.

5
SoundBar na drug vir.
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ostane povezava Bluetooth aktivna.

povezano napravo:

drugo napravo Bluetooth, pritisnite 
in držite tipko BT/PAIR na daljinskem 
upravljalniku, da prekinete povezavo 
s trenutno povezano napravo 
Bluetooth.

Stanje indikatorja

Čakanje na vzpostavitev povezave: 
Utripa modra
Povezava vzpostavljena: Sveti 
modra

Povezava prekinjena: Utripa modra

Opomba

napravo in Soundbarom, kot na primer zidovi, 
kovinska ohišja naprav ali druge naprave v 
okolici, ki delujejo na isti frekvenci.

Samodejno stanje 
pripravljenosti

Če 15 minut ne pritisnete nobene tipke ali če 
se predvajanje s povezane naprave zaustavi, 
naprava samodejno preklopi v stanje 
pripravljenosti.

Tovarniške nastavitve

Soundbar lahko ponastavite na tovarniške 
nastavitve.

1 V načinu AUX za 5 sekund pritisnite na  
na daljinskem upravljalniku. 

  Naprava je ponastavljena na 
tovarniške nastavitve.

5 Pritrditev na 
steno

Opomba

lahko privede do telesnih poškodb in poškodb 
naprave. V primeru kakršnih koli vprašanj se 
posvetujte s služno za podporo strankam v vaši 
državi.

prepričajte, ali stena lahko prenaša težo 
Soundbara.

Dolžina/premer vijakov
V odvisnosti od tipa stenskega nosilca 
vašega Soundbara izberite vijake z ustreznim 
premerom in dolžino.

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

> 25 mm/0,98"

4 mm/ 
0,16"

vodniku za hiter začetek.
1) Izvrtajte dve izvrtini v zid.
2) V izvrtini vstavite vložka in privijte vijaka.
3) Obesite SoundBar na pritrdilna vijaka.
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6 Tehnični 
podatki

Opomba

brez predhodnega obvestila.

Ojačevalnik
 

 
± 3 dB

 

Bluetooth

 
 20 dBm

Glavna enota
Soundbar

~,  
50/60 Hz

 0,5 W

 
(52 mm/2", 4 ohm)

Baterije za daljinski upravljalnik

7 Odpravljanje 
težav

Opozorilo

Izdelka ne popravljajte sami, saj bo to 
povzročilo prenehanje garancije.
Če imate z izdelkom težave, preden pokličete 
servis, preverite naslednje točke.
Če težava s tem ni odpravljena, se za podporo 
obrnite na www.philips.com/support.

Glavna enota
Tipke na Soundbaru ne delujejo.

električnega napajanja in ga nato znova 
priklopite.

Zvok
Iz zvočnikov Soundbara ni slišati zvoka.

vaš TV sprejemnik ali drugo napravo.

nastavitve.

pravilen avdio vhod.

načinu.

Popačen zvok ali odmev.

na Soundbar preverite, da televizor ni v 
nemem načinu.

Bluetooth
Naprava se ne more povezati s Soundbarom.

ki je potreben za Soundbar.

ni omogočena. V uporabniškem 
priročniku si preberite, kako omogočite 
povezavo Bluetooth na vaši mobilni 
napravi.
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Vzpostavite pravilne povezave naprave. 
(glejte razdelek Predvajanje zvoka prek 
povezave Bluetooth na strani 10)

napravo Bluetooth. Prekinite povezavo s 
povezano napravo in poskusite znova.

Kakovost zvoka, predvajanega z mobilne 
naprave Bluetooth, je slaba.

je šibek. Prestavite napravo bliže 
Soundbaru ali odstranite ovite med 
napravo in Soundbarom.

Povezava s priključeno napravo se prekinja 
in znova vzpostavlja.

je šibek. Prestavite napravo bliže 
Soundbaru ali odstranite ovite med 
napravo in Soundbarom.

se povezava Bluetooth samodejno 
deaktivira, da se prihrani energija. To ne 
pomeni napake delovanja Soundbara.



Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Obiščite spletno mesto www.philips.com/support 
za najnovejše posodobitve in dokumentacijo. 

Philips in znak Philips Shield sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. 
Ta izdelek proizvaja in prodaja družba MMD Hong Kong Holding Limited ali katera od njenih podružnic in družba 
MMD Hong Kong Holding Limited daje garancijo za ta izdelek.
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