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Belangrijk

Lees en begrijp alle instructies voordat u het
product gebruikt. Als schade wordt veroorzaakt
door het niet volgen van instructies, vervalt de
garantie.
ĳŦ

Hulp en ondersteuning
Ga voor uitgebreide online ondersteuning naar
www.philips.com/support:
ĳŦ
Ãí½·Ã~ŦŦ Òá¨´ÒÖ¥~½·¨¨½ Ŧ½ŦŦ
snelstartgids
ĳŦ
´¨²´Ŧì¨ÃœÝáÝÃÒ¨~·ÖŦŉ~··½ŦÖ¥¨´~~ÒŦ
voor bepaalde modellen)
ĳŦ
ì¨½Ŧ~½ÝíÃÃÒ½ŦÃÏŦì·Ŧ ÖÝ·ŦìÒ~ ½Ŧ
(FAQs)
ĳŦ
œ¼~¨·ŦÃ½ÖŦ½ŦìÒ~~
ĳŦ
¥~ÝŦ¼ÝŦÃ½øŦ´·~½Ý½ÖÒì¨ĺŦ
Volg de instructies op de website om uw taal te
selecteren en voer vervolgens uw modelnummer
in.
U kunt ook contact opnemen met Consumer
Care in uw land. Noteer het modelnummer en
het serienummer van uw product voordat u
contact opneemt. U vindt deze informatie op de
achterkant of onderkant van uw product.

Belangrijke
veiligheidsaanwijzingen
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ
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8ÖŦøŦ~~½í¨²ø¨½ ½ĺ
í~~ÒŦøŦ~~½í¨²ø¨½ ½ĺ
>¼Ŧ~··Ŧí~~ÒÖ¥áí¨½ ½Ŧ¨½Ŧ~¥Ýĺ
lÃ· Ŧ~··Ŧ¨½ÖÝÒáÝ¨Öĺ
"Òá¨´Ŧ¨ÝŦ~ÏÏ~Ò~~ÝŦ½¨ÝŦ¨½ŦŦááÒÝŦì~½Ŧ
water.
Ũ··½ŦÖ¥ÃÃ½¼~´½Ŧ¼ÝŦ½ŦÒÃ ŦÃ´ĺ
·Ã´´ÒŦ ½Ŧì½Ý¨·~Ý¨ÃÏ½¨½ ½ĺŦ
Installeer in overeenstemming met de
aanwijzingen van de fabrikant.
>¨ÝŦ¨½ÖÝ~··Ò½Ŧ¨½ŦŦááÒÝŦì~½Ŧ
warmtebronnen zoals radiatoren,
warmteroosters, kachels of andere
apparaten (inclusief versterkers) die warmte
afgeven.
>áÝÒ~·¨ÖÒŦŦì¨·¨ Ŧ ÏÃ·~Ò¨ÖÒŦ
of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde
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ĳŦ
ĳŦ

ĳŦ
ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

stekker heeft twee pennen waarvan
de ene breder is dan de andere. Een
A-aardingsstekker heeft twee pennen en
een derde aardingspen. De brede pen
of de derde klem zijn voor uw veiligheid
bedoeld. Als de meegeleverde stekker niet
in uw stopcontact past, raadpleeg dan een
elektricien om het verouderde stopcontact
te vervangen.
lÃÃÒ´Ã¼Ŧ~ÝŦÃÏŦ¥ÝŦ½ÝÖ½ÃÒŦ´~½ŦíÃÒ½Ŧ
gelopen of dat het bekneld raakt, met name
bij stekkers, stopcontacten en het punt waar
ze uit het apparaat komen.
"Òá¨´Ŧ~··½Ŧ¥á·ÏÖÝá´´½Ł~ÖÖÃ¨ÒÖŦ¨Ŧ
door de fabrikant zijn gespecificeerd.
"Òá¨´Ŧ~··½Ŧ¼ÝŦ½ŦÖÝ~Ý¨ĵŦá ·ŦÃŦ
tafel gespecificeerd door de fabrikant of
verkocht met het apparaat.
Wanneer een wagentje wordt
gebruikt, wees dan voorzichtig
bij het verplaatsen van de
combinatie wagentje/apparaat
om letsel door kantelen te
voorkomen.
6ÃÏÏ·Ŧ¥ÝŦ~ÏÏ~Ò~~ÝŦ·ÃÖŦÝ¨²½ÖŦÃ½íÒŦÃŦ
wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
8~~ÝŦÃ½Ò¥ÃáŦÃìÒŦ~~½Ŧ ´í~·¨¨ÒŦ
servicepersoneel. Onderhoud is vereist
wanneer het apparaat op enigerlei wijze
is beschadigd, zoals het netsnoer of de
stekker, als vloeistof op het apparaat is
gemorst of voorwerpen in het apparaat
zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld
aan regen of vocht, niet normaal werkt of is
gevallen.
mŨŨSW 'am*>"ŦìÃÃÒŦ~ÝÝÒ¨² Òá¨´Ŧ
- Voorkom lichamelijk letsel en schade
aan het apparaat door het lekken van de
batterij:
ĳŦ 8ÝŦ¨²Ŧ¥ÝŦ¨½ÖÝ~··Ò½Ŧì~½ŦŦ~ÝÝÒ¨²½Ŧ
op de + en - aangegeven op het
apparaat.
ĳŦ "Òá¨´Ŧ ½Ŧ~ÝÝÒ¨²½ŦÃÃÒŦ·´~~ÒŦ
(oud en nieuw of koolstof en alkaline,
enz.)
ĳŦ lÒí¨²ÒŦŦ~ÝÝÒ¨²½Ŧ~·ÖŦ¥ÝŦ~ÏÏ~Ò~~ÝŦ
lange tijd niet wordt gebruikt.
ĳŦ Ŧ~ÝÝÒ¨²½Ŧ½¨ÝŦ·ÃÃÝÖÝ··½Ŧ~~½Ŧ
overmatige hitte zoals zonlicht en vuur.
ĳŦ PÒ¥·ÃÒ~~Ý¼~ÝÒ¨~~·ŦœŦÖÏ¨~·Ŧ
behandeling kan van toepassing zijn.
Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate.
'ÝŦÏÒÃáÝŁŦ~ÖÝ~½Ö¨½¨½ Ŧ´~½Ŧ½Ŧ
knoopcelbatterij bevatten. Voorkom dat

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ
ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

kinderen ze inslikken. Houd de batterij te
allen tijde buiten het bereik van kinderen!
Als een knoopcelbatterij wordt ingeslikt,
kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg
hebben. Ernstige inwendige brandwonden
kunnen binnen twee uur na inname
optreden.
SÃÏŦÃ½¼¨··¨²´Ŧ¼¨Ö¥Ŧ¥á·ÏŦ¨½Ŧ~·ÖŦáŦ
vermoedt dat een batterij door kinderen is
ingeslikt.
m~½½ÒŦáŦŦ~ÝÝÒ¨²½ŦìÒì~½ ÝĵŦ¼ÃÝŦ
u alle nieuwe en gebruikte batterijen
altijd buiten bereik van kinderen houden.
Zorg ervoor dat het batterijvak volledig is
gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
WÝÃÏŦ¼ÝŦ¥ÝŦ Òá¨´Ŧì~½Ŧ¥ÝŦ~ÏÏ~Ò~~ÝŦ
als het batterijcompartiment niet volledig
kan worden gesloten. Buiten bereik van
kinderen houden en contact opnemen met
de fabrikant.
'ÝŦ~ÏÏ~Ò~~ÝŦ¼~ Ŧ½¨ÝŦíÃÒ½Ŧ·ÃÃÝ ÖÝ·Ŧ
aan druppelende of spattende vloeistoffen.
P·~~ÝÖŦ½¨ÝÖŦÃÏŦ¥ÝŦ~ÏÏ~Ò~~ÝŦ~ÝŦ ì~~ÒŦ
kan opleveren, zoals een glas water of een
brandende kaars.
¨ÝŦ~ÏÏ~Ò~~ÝŦ´~½Ŧ·ÃÃŦ½Ŧ´í¨´Ŧì~ÝÝ½ĺŦ
Verwijderen volgens de plaatselijke of
landelijke wetgeving. Neem voor informatie
over verwijderen of recyclen contact op
met uw plaatselijke overheid. Neem voor
recyclingopties contact op met
www.mygreenelectronics.com or
www.eiae.org of www.recycle.philips.com.
ŦÖÝ´´ÒŦì~½Ŧ¥ÝŦ½ÝÖ½ÃÒĵŦÃŦ½Ŧ
schakelaar die gebruikt wordt om
het apparaat los te koppelen van de
netspanning, moet gemakkelijk bereikbaar
zijn.
P·~~ÝÖŦ¨ÝŦ~ÏÏ~Ò~~ÝŦ½¨ÝŦÃÏŦ¼á¨·~¨ÒŦ~ÝŦ
kan worden gekanteld door een kind en
een volwassene die erop leunt, trekt, staat
of klimt. Een vallend apparaat kan ernstig
letsel tot gevolg hebben.
¨ÝŦ~ÏÏ~Ò~~ÝŦ¼~ Ŧ½¨ÝŦíÃÒ½Ŧ ½ÖÝ~··ÒŦ
in een besloten ruimte zoals een boekenkast
of rek, tenzij er voldoende ventilatie is. Zorg
ervoor dat er rondom het apparaat een
ruimte is van minimaal 20 cm of meer.

Klasse II apparatuur symbool

Onthoud deze veiligheidssymbolen
Deze 'bliksemschicht' geeft aan
~ÝŦ½¨Ýœ ÖÃ·ÒŦ¼~ÝÒ¨~~·Ŧ¨½ŦáíŦ
apparaat een elektrische schok kan
veroorzaken. Verwijder de behuizing
van het apparaat niet voor de veiligheid van
iedereen die het apparaat gebruikt.
Het 'uitroepteken' vestigt de
aandacht op functies waarvoor
u de bijgevoegde documentatie
aandachtig moet lezen om
bedienings- en onderhoudsproblemen te
voorkomen.
WAARSCHUWING: Om het risico op brand
of elektrische schokken te verminderen, mag
dit apparaat niet worden blootgesteld aan
regen of vocht en mogen er geen objecten
met vloeistoffen, zoals vazen, op dit apparaat
worden geplaatst.
OPGELET: Om een elektrische schok te
voorkomen, moet de brede pen van de stekker
in een brede gleuf worden geplaatst en volledig
worden ingedrukt.

Zorg voor het product
Gebruik alleen een microvezeldoek om het
product te reinigen.

Zorg voor het milieu
Verwijdering van uw oude product en batterij

Uw product is ontworpen en vervaardigd met
hoogwaardige materialen en componenten, die
kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen
worden gebruikt.

Dit symbool op een product betekent dat
het product valt onder de Europese Richtlijn
2012/19/EU.

Dit symbool geeft aan dat het apparaat een
dubbel isolatiesysteem heeft.
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2 Uw SoundBar
Dit symbool betekent dat het product batterijen
bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/
EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke
afval mogen worden weggegooid. Houd u
aan de plaatselijke regels voor gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische
producten en batterijen. Volg de plaatselijke
regels en geef het apparaat en de batterijen
niet mee met het normale huisvuil. Correcte
verwijdering van oude producten en batterijen
helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen.

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom
bij Philips! Registreer uw SoundBar op
www.philips.com/support om optimaal gebruik
te kunnen maken van de ondersteuning die
Philips biedt.

Hoofdeenheid
Dit gedeelte bevat een overzicht van de
hoofdeenheid.

Verwijdering van de wegwerpbatterijen
Lees het gedeelte over de plaatsing van de
batterij voor informatie over het verwijderen van
wegwerpbatterijen.

Naleving
Dit product voldoet aan de radiostoringseisen
van de Europese Gemeenschap.
TP Vision Europe B.V. verklaart dat dit product
voldoet aan de essentiële vereisten en andere
relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.
U vindt de conformiteitsverklaring op
www.p4c.philips.com.

Verpakkingsinhoud
Controleer en identificeer de inhoud van de
verpakking:
Soundbar
Draadloze subwoofer
Afstandsbediening
AC-adapter (voor Soundbar)
Netsnoer (voor subwoofer) *
Kit voor wandmontage
(Wandbeugels x2, schroeven x6, pluggen x2)
Snelstartgids / Garantiekaart/Veiligheidsblad
AAA-batterijen

x1
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x2

- (Volume)
Verlaag het volume.
+ (Volume)
Verhoog het volume.
(BRON)
Selecteer een invoerbron voor de soundbar.
Zet de soundbar aan of op standby.
Meerkleurige LED-indicator:
Bron/Stand-by
Sensor afstandsbediening

AC-adapter

Netsnoer

Subwoofer's LED indicator
KOPPELEN

4
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Afstandsbediening
Dit gedeelte bevat een overzicht van de
afstandsbediening.

ĳ

(Standby-On)
Schakel de SoundBar in of naar
stand-by.

+ (Volume)
ĳ
Verhoog het volume.
ĳŦ

Ŧ"~Ŧ½~~ÒŦŦìÃÒ¨ ŦÝÒ~´Ŧ¨½Ŧ
Bluetooth-modus.

ĳŦ

Ŧ áø¨´Ŧ~ÖÏ·½ĵŦÏ~áøÒ½ŦÃŦ
=
hervatten in de Bluetooth-modus.

BT/KOPPELEN
ĳŦ Ŧ*½Òá´´½ŦÃ¼ŦÃìÒŦÝŦÖ¥~´·½Ŧ½~~ÒŦ
de Bluetooth-modus.
ĳŦ *½ Òá´ÝŦ¥Ãá½ŦÃ¼ŦŦìÒ¨½¨½ Ŧ
met het momenteel verbonden
Bluetooth-apparaat te verbreken en
een nieuwe koppeling te starten.
EQ
ĳŦ

Ŧ ¥~´·ŦÝáÖÖ½ŦÒ¨ŦRœ¼Ã¨ĴŦ!¨·¼ĵŦ
W
muziek en nieuws.

AUX
ĳŦ

Ŧ ¥~´·ŦŦ~á¨ÃÒÃ½Ŧ½~~ÒŦŦ
W
AUX-aansluiting.

ĳŦ

lÃ·á¼Ŧ¼Ï½ŦÃŦ¥ÒÖÝ··½ĺ

ĳŦ

>~~ÒŦìÃ· ½ŦÝÒ~´Ŧ¨½Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œ
modus.

- (Volume)
ĳŦ lÒ·~~ Ŧ¥ÝŦìÃ·á¼ĺ
HDMI (ARC)
ĳŦ W¥~´·ŦŦ~á¨ÃÒÃ½Ŧ½~~ÒŦŦ'=*Ŧ
(ARC)-verbinding.
OPTICAL
ĳŦ ŦW¥~´·ŦŦ~á¨ÃÒÃ½Ŧ½~~ÒŦŦÃÏÝ¨Ö¥Ŧ
verbinding.
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Connectoren
Dit gedeelte geeft een overzicht van de
beschikbare connectors op uw SoundBar.

3 Verbinden
Dit gedeelte helpt u de SoundBar aan te sluiten
op een tv en andere apparaten.
Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over
de basisaansluitingen van uw SoundBar en
accessoires.
Opmerking
ĳŦ S
Ŧ ~~Ï· Ŧ¥ÝŦÝóÏÏ·~~Ý²Ŧ~~½ŦŦ~¥ÝÒ´~½ÝŦ
of onderkant van het apparaat voor identificatie
en spanningsvereisten.
ĳŦ ŦxÃÒ ŦÒìÃÃÒŦ~ÝŦ~··Ŧ~ÏÏ~Ò~Ý½Ŧø¨²½Ŧ·ÃÖ ´ÃÏÏ·Ŧ
van het stopcontact voordat u verbindingen
maakt of wijzigt.

Plaatsing
Plaats de SoundBar en Subwoofer zoals
hieronder getoond.

HDMI (ARC)
Verbinden met de HDMI-ingang op de tv.
SERVICE
Voor software-upgrade.
AUX IN
Audio-invoer van bijvoorbeeld een MP3speler (3,5 mm-aansluiting).
OPTICAL
Verbinden met een optische audio-uitgang
op de tv of een digitaal apparaat.
DC IN
De soundbar aansluiten aan netvoeding.
AC IN
De Subwoofer aansluiten op netvoeding.

6
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10 cm/4"

1 m/3 ft

Verbind de SoundBar en
Subwoofer

Verbind de SoundBar en
Subwoofer met Bluetooth.
ĳŦ
ĳŦ

ĳŦ

ŦÖáíÃÃÒŦíÃÒÝŦì¨~Ŧ½Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œ
signaal verbonden met de SoundBar.
'ÝŦ·~¼Ï²Ŧì~½ŦŦWáíÃÃÒŦ´½¨ÏÏÒÝŦ
rood voordat het apparaat is verbonden
met de SoundBar en blijft blauw
branden nadat het is verbonden met
de SoundBar.
Ũ·ÖŦŦWÃá½ ~ÒŦ½ŦŦÖáíÃÃÒŦ
al eerder zijn gekoppeld: wanneer
u de SoundBar opnieuw aansluit
en weer inschakelt, wordt de
subwoofer automatisch gekoppeld
aan de SoundBar met een normale
geluidsuitvoer aangegeven met de
blauwe indicator. En de subwoofer
gaat automatisch in stand-by nadat de
SoundBar is uitgeschakeld.

Koppel de subwoofer
handmatig
ĳŦ

Ũ·ÖŦÒŦ ½Ŧ ·á¨Ŧá¨ÝŦŦÖáíÃÃÒŦ
komt of als de indicator van de
subwoofer niet blauw is, neem dan de
volgende stappen om de subwoofer
opnieuw in te stellen en opnieuw te
koppelen:

1.

Druk op de PAIR knop op de subwoofer
wanneer de subwoofer in de status
Niet verbonden is (langzaam rood
knipperend (één keer per seconde).
Daarna knippert de rode indiator van de
Soundbar snel (twee keer per seconde).

2.

Schakel de Soundbar-bron naar
op de Soundbar vijf
AUX, en houd
seconden ingedrukt. De Soundbar
wordt gereset en schakelt automatisch
naar stand-by.

3.

op de SoundBar. De
Druk op
Soundbar koppelt automatisch met de
Subwoofer. De verbinding is gemaakt
wanneer de indicator van de subwoofer
continu blauw brandt.
Opmerking: Nadat de Soundbar is
gereset, moet u de Bluetooth-lijst in uw
telefoon wissen voordat u uw telefoon
aan de Soundbar koppelt.
Als de Soundbar en Subwoofer zijn
en + (Volume) op
gekoppeld, kunt u
de Soundbar vijf seconden ingedrukt
houden om ze te ontkoppelen.

Subwoofer-indicator
Koppelen: Knippert snel rood
Verbonden: Continu blauw
Verbinding verbroken: Knippert
langzaam rood
Stand-by: Continu rood
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Verbind audio van tv en
andere apparaten

Optie 2: Verbind audio met een
3,5 mm stereo audiokabel

Optie 1: Verbind audio via een
digitale optische kabel
Beste audiokwaliteit

1

1

Sluit de optische kabel aan op de OPTICAL
ingang op de SoundBar en de OPTICAL
OUT ingang op de tv of een ander apparaat.
ĳŦ Ŧ¨ ¨Ý~·ŦÃÏÝ¨Ö¥Ŧ¨½ ~½ Ŧ¨ÖŦ¼Ã ·¨²´Ŧ
gelabeld als SPDIF of SPDIF OUT.
OPMERKING: De audio-uitgang van de tv
moet zijn ingesteld op PCM.

8
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Sluit een 3,5 mm stereo audiokabel aan op
de AUX IN ingang op de SoundBar en de AUX
ingang op de tv of een ander apparaat.

Optie 3: Verbind met HDMI
(ARC)-aansluiting
Uw Soundbar ondersteunt HDMI met Audio
Return Channel (ARC). Als uw tv compatibel
is met HDMI ARC, kunt u de tv-audio via de
Soundbar beluisteren met behulp van een
HDMI-kabel.

4 Gebruik van
de SoundBar
Dit gedeelte helpt u de SoundBar te gebruiken
om audio van aangesloten apparaten af te
spelen.
Voordat u begint
Maak de verbindingen die worden
ĳŦ
beschreven in de snelstartgids en de
gebruikershandleiding.
ĳŦ
W¥~´·ŦŦWÃá½ ~ÒŦ½~~ÒŦŦ²á¨ÖÝŦÒÃ½Ŧ
voor andere apparaten.

1

Inschakelen / uitschakelen
Gebruik een High Speed HDMI-kabel om
de HDMI OUT (ARC)-TO TV ingang op de
Soundbar aan te sluiten op de HDMI ARC
ingang van de tv.
ĳŦ

2

ŦHDMI ARC aansluiting op de tv is
mogelijk anders gelabeld. Raadpleeg
de gebruikershandleiding van de tv
voor meer informatie.

Schakel op uw tv de HDMI-CEC-functie in.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de
tv voor meer informatie.
OPMERKING: De audio-uitgang van de tv
moet zijn ingesteld op PCM.

Sluit de SoundBar aan op de voeding. Het rode
stand-bylampje gaat branden.
om de SoundBar in te schakelen.
Druk op
De indicator van de Soundbar licht wit op en
geeft de status van de laatst geselecteerde bron
weer. Nogmaals indrukken om de SoundBar in
stand-by te schakelen.
Stand-by: The indicator brandt continu
rood.

Volumeregelaar
Druk op +/- (Volume) om het volumeniveau te
verhogen of te verlagen.
ĳŦ
Òá´ŦÃÏŦ op de afstandsbediening om het
geluid te dempen.
ĳŦ
Òá´Ŧ½Ã ¼~~·ÖŦÃÏŦ of druk op
+/- (Volume) om dempen op te heffen.
Indicator-status
Volume verhogen/verlagen/dempen.
Knippert rood
Maximaal/minimaal volume: Continu rood
gedurende drie seconden.
ĳŦ

m~½½ÒŦáŦÃÏŦ+ (Volume) drukt om het
volume te verhogen, knippert de indicator
van de SoundBar rood en keert het volume
terug naar de normale status. De indicator
van de Soundbar brandt drie seconden rood
wanneer het volume het maximum bereikt.
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ĳŦ

m~½½ÒŦáŦÃÏŦ- (Volume) drukt om het
volume te verlagen, knippert de indicator
van de SoundBar rood en keert het volume
terug naar de normale status. De indicator
van de Soundbar brandt drie seconden rood
wanneer het volume het minimum bereikt.

Bronselectie
Druk herhaaldelijk op
op de Soundbar of
de corresponderende knoppen (BT/PAIR, AUX,
HDMI (ARC), OPTICAL) op de afstandsbediening
om tussen verschillende bronnen te schakelen.

Optische audiobron
U kunt audio van een tv afspelen via een optische
kabel.

1

Verbind de tv met de Soundbar via de
optische kabel (niet meegeleverd). Zie
pagina 8 om de OPTICAL-verbinding te
maken.

2

Druk op OPTICAL op de afstandsbediening.
De indicator van de Soundbar wordt
geel.
Opmerking: De tv-audio-uitgang moet
worden ingesteld op PCM-signaal.

AUX IN: Continu groen
Bluetooth-koppelen: Knippert blauw
Bluetooth-verbonden: Continu blauw
OPTICAL: Continu geel
HDMI (ARC): Continu paars

HDMI (ARC) audiobron
ARC (Audio Return Channel) wordt gebruikt
voor digitale audio-uitvoer van lcd-televisie voor
optimale synchrone geluidskwaliteit.

1

Verbind de tv met de Soundbar via de
HDMI-kabel (niet meegeleverd). Zie
pagina 8 voor de stappen van HDMI (ARC)
-verbinding.

2

Druk op HDMI (ARC) op de
afstandsbediening.

EQ-instelling
Druk op EQ op de afstandsbediening om de
modus Muziek, Film of Nieuws te selecteren.
ĳŦ =áø¨´ĴŦŦ¨½¨~ÝÃÒŦì~½ŦŦÖÃá½~ÒŦ
knippert 3 seconden wit.
ĳŦ !¨·¼ĴŦŦ¨½¨~ÝÃÒŦì~½ŦŦÖÃá½~ÒŦ
knippert 3 seconden groen.
ĳŦ >¨áíÖĴŦŦ¨½¨~ÝÃÒŦì~½ŦŦÖÃá½~ÒŦ
knippert 3 seconden rood.

Het lampje van de Soundbar wordt
paars.
Opmerking: De audio-uitgang van de tv
moet zijn ingesteld op PCM-signaal en ARC
aan (raadpleeg de handleiding van de tv).

AUX-audiobron

Speel audio af via Bluetooth

U kunt audio afspelen vanaf een extern apparaat
(smartphone, tablet, enz.) met een 3,5 mm
audiokabel.

Verbind de SoundBar via Bluetooth met uw
Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone,
iPod touch, Android-telefoon of laptop) om via
de Soundbar te luisteren naar audiobestanden
die op het apparaat zijn opgeslagen.
Wat u nodig hebt
ĳŦ
½Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œ~ÏÏ~Ò~~ÝŦ~ÝŦ ·áÝÃÃÝ¥œ
profiel A2DP en AVRCP ondersteunt, en met
Bluetooth-versie 4.2.
ĳŦ
'ÝŦÃÏÒ~Ý¨Ã½·ŦÒ¨´ŦÝáÖÖ½ŦŦWÃá½ ~ÒŦ
en een Bluetooth-apparaat is ongeveer
4 meter.

1

Verbind het externe apparaat met
de Soundbar met de 3,5 mm stereoaudiokabel (niet meegeleverd). Zie pagina
8 om de AUX-verbinding te maken.

2

Druk op AUX op de afstandsbediening.
Het lampje van de Soundbar wordt
groen.

3

10

Speel audio af op het externe apparaat
(raadpleeg de gebruikershandleiding van
het apparaat).
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Druk op BT/Koppelen op de
afstandsbediening om de SoundBar in de
Bluetooth-modus te schakelen.
De indicator van de soundbar knippert
blauw.

2

3

Schakel op het Bluetooth-apparaat
Bluetooth in, zoek naar en selecteer Philips
TAB5305 om de verbinding te starten
(zie de gebruikershandleiding van het
Bluetooth-apparaat voor het inschakelen
van Bluetooth).
Tijdens het maken van de verbinding
knippert de indicator van de SoundBar
blauw.
Wacht tot het indicatielampje van de
soundbar blauw oplicht en er een pieptoon
klinkt als de verbinding tot stand is gebracht.
Als de verbinding mislukt, knippert de
indicator continu.

4

Selecteer en speel audiobestanden op uw
Bluetooth-apparaat.
ĳŦ Ũ·ÖŦÝ¨²½ÖŦ¥ÝŦ~ÖÏ·½Ŧ½ŦÃÏÒÃÏŦ
binnenkomt, wordt het afspelen van
muziek onderbroken.
ĳŦ Ũ·ÖŦáíŦ ·áÝÃÃÝ¥œ~ÏÏ~Ò~~ÝŦ¥ÝŦ
AVRCP-profiel ondersteunt, kunt u
op de afstandsbediening op
drukken om naar een nummer te gaan,
drukken om het afspelen te
of op
onderbreken/hervatten.

5

Schakel de Soundbar naar een andere bron
om Bluetooth af te sluiten.
ĳŦ m~½½ÒŦáŦÝÒá Ö¥~´·ÝŦ½~~ÒŦŦ
Bluetooth-modus, blijft de Bluetoothverbinding actief.
Verbreek de verbinding met het huidige
apparaat:
ĳŦ Ũ·ÖŦáŦŦWÃá½ ~ÒŦ¼ÝŦ½Ŧ
ander Bluetooth-apparaat wilt
verbinden, houdt BT/PAIR op de
afstandsbediening ingedrukt om het
momenteel verbonden Bluetoothapparaat los te koppelen.

Automatische stand-by
Dit apparaat schakelt automatisch over naar
stand-by na 15 minuten zonder bediening en
als er geen audio wordt afgespeeld vanaf een
aangesloten apparaat.

Fabrieksinstellingen
toepassen
U kunt de SoundBar resetten naar de standaard
instelling.
ĳŦ

'ÃáŦ¨½ŦŦŨarœ¼ÃáÖŦŦ´½ÃÏŦ op de
afstandsbediening 5 seconden ingedrukt.
De fabrieksinstellingen zijn hersteld.

Indicator-status
Wachten op verbinding: Knippert blauw
Verbonden: Continu blauw
Verbinding verbroken: Knippert blauw
Opmerking
ĳŦ 
Ŧ Ŧ¼áø¨´ÖÝÒ~¼¨½ Ŧ´~½ŦíÃÒ½Ŧ ¥¨½ÒŦ
door obstakels tussen het apparaat en de
Soundbar, door bijvoorbeeld een muur, metalen
behuizing van apparaten of andere apparaten
in de buurt die op dezelfde frequentie werken.
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5 Wandmontage
Opmerking
ĳŦ D
Ŧ ½²á¨ÖÝŦí~½¼Ã½Ý~ Ŧ´~½Ŧ·¨½ŦÝÃÝŦ
ongevallen, letsel of schade. Neem contact op
met Klantenservice als u vragen hebt.
ĳŦ Ŧ Ã½ÝÒÃ·ÒŦìÃÃÒ~ÝŦáŦ¥ÝŦ~ÏÏ~Ò~~ÝŦ~~½ŦŦ
wand monteert of de wand het gewicht van de
SoundBar kan dragen.

Schroef lengte/diameter
Afhankelijk van het type wandmontage van uw
SoundBar, moet u ervoor zorgen dat u schroeven
van een geschikte lengte en diameter gebruikt.
3,0-3,5 mm/0,12"-0,14"

6 Productspecificaties
Opmerking
ĳŦ W
Ŧ Ï¨¨~Ý¨ÖŦ½ŦÃ½ÝíÒÏŦ´á½½½ŦøÃ½ÒŦ
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Versterker
ĳŦ

]ÃÝ~~·Ŧá¨Ý ~½ ÖìÒ¼Ã ½Ŧì~½ŦS=WĴŦ
70 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)

ĳŦ
ĳŦ

!ÒÑá½Ý¨ÒÖÏÃ½ÖĴŦġĜŦ'øœĝġŦ´'øŦŁŦżŦğŦ
W¨ ½~~·ŁÒá¨ÖœìÒ¥Ãá¨½ Ĵ
> 65 dB (CCIR) / (A-gewogen)

ĳŦ
ĳŦ

]ÃÝ~·Ŧ¥~Ò¼Ã½¨Ö¥ŦìÒìÃÒ¼¨½ ĴŦŷŦĝŦŹ
*½ ~½ Ö ìÃ·¨ ¥¨Ĵ
ĳŦ ŨarŦ*>ĴŦġĜĜŦ¼lŦŻŁœŦġĜŦ¼l

4 mm/
0,16"

Bluetooth
>25 mm/0,98"

Zie de illustratie in de snelstartgids over hoe u de
SoundBar aan de wand kunt monteren:
1)
Boor twee gaten in de muur.
2) Bevestig de pluggen en schroeven in de
gaten.
3) Hang de Soundbar aan de
bevestigingsschroeven.

ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ

·áÝÃÃÝ¥œÏÒÃ¨·½ĴŦŨĞPĵŦŨlS P
·áÝÃÃÝ¥œìÒÖ¨ĴŦĠĺĞ
!ÒÑá½Ý¨~½Ła¨Ý ~½ ÖìÒ¼Ã ½ĴŦ
2402 - 2480 MHz / d 20 dBm

Hoofdeenheid
Soundbar
ĳŦ
WÝÒÃÃ¼ìÃÃÒø¨½¨½ ĴŦĝĜĜœĞĠĜŦl~, 50/60 Hz
ĳŦ
½Ò ¨ìÒÒá¨´ĴŦĝġŦlŁĝĵĢŦŨ
ĳŦ
½Ò ¨ìÒÒá¨´Ŧ¨½ŦÖÝ~½œóĴŦd 0,5 W
ĳŦ
Ũ¼Ý¨½ ½ŦŉmŦòŦ'ŦòŦŊĴŦ
900 x 65,5 x 91 mm
ĳŦ
"í¨¥ÝĴŦĝĵġğŦ´
ĳŦ
Ò¨ìÒĴŦĞŦòŦá··ŦÒ~½ ŦŉġĞŦ¼¼ŁĞľĵŦĠŦÃ¥¼Ŋ
Subwoofer
ĳŦ
WÝÒÃÃ¼ìÃÃÒø¨½¨½ ĴŦĝĜĜœĞĠĜŦl~, 50/60 Hz
ĳŦ
½Ò ¨ìÒÒá¨´ĴŦĞĜŦm
ĳŦ
½Ò ¨ìÒÒá¨´Ŧ¨½ŦÖÝ~½œóĴŦd 2 W
ĳŦ
Ũ¼Ý¨½ ½ŦŉmŦòŦ'ŦòŦŊĴŦ
150 x 225 x 267 mm
ĳŦ
"í¨¥ÝĴŦĞĵĝŦ´
ĳŦ
Ò¨ìÒĴŦĝŦòŦ·~ ŦÒÑá½Ý¨Ŧ
ŉĝĝĤŦ¼¼ŁĠĵġľĵŦĢŦÃ¥¼Ŋ

Batterijen afstandsbediening
ĳŦ
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Problemen
oplossen
Waarschuwing

ĳŦ S
Ŧ ¨Ö¨ÃŦÃÏŦ·´ÝÒ¨Ö¥ŦÖ¥Ã´´½ĺŦlÒí¨²ÒŦ
nooit de behuizing van het product.
Het apparaat nooit zelf repareren om de garantie
geldig te houden.
Controleer onderstaande als u problemen
ondervindt bij het gebruik van dit product.
Als u nog steeds een probleem
ondervindt, kunt u ondersteuning krijgen op
www.philips.com/support.

Hoofdeenheid
De knoppen op de SoundBar werken niet.
ĳŦ
6ÃÏÏ·ŦŦWÃá½ ~ÒŦ½´·Ŧ¼¨½áÝ½Ŧ·ÃÖŦ
van de voeding en sluit deze vervolgens
weer aan.

Geluid
Geen geluid uit SoundBar-luidsprekers.
ĳŦ
W·á¨ÝŦŦ~á¨Ã´~·Ŧì~½ŦŦWÃá½ ~ÒŦ~~½Ŧ
op de tv of andere apparaten.
ĳŦ
xÝŦáíŦWÃá½ ~ÒŦÝÒá Ŧ½~~ÒŦŦ
fabrieksinstellingen.
ĳŦ
W·ÝÒŦÃÏŦŦ~ÖÝ~½Ö¨½¨½ ŦŦ²á¨ÖÝŦ
audio-ingang.
ĳŦ
xÃÒ ŦÒìÃÃÒŦ~ÝŦŦWÃá½ ~ÒŦ½¨ÝŦ¨ÖŦ
gedempt.

Bluetooth
Een apparaat kan geen verbinding maken met
de SoundBar.
ĳŦ
'ÝŦ~ÏÏ~Ò~~ÝŦÃ½ÒÖÝá½ÝŦŦÃ¼Ï~Ý¨·Ŧ
profielen die vereist zijn voor de SoundBar
niet.
ĳŦ
aŦ¥ÝŦŦ ·áÝÃÃÝ¥œá½Ý¨Ŧì~½Ŧ¥ÝŦ
apparaat niet ingeschakeld. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van het apparaat
voor informatie over het inschakelen van de
functie.
ĳŦ
'ÝŦ~ÏÏ~Ò~~ÝŦ¨ÖŦ½¨ÝŦÃÒÒÝŦ~~½ Ö·ÃÝ½ĺŦ
Sluit het apparaat correct aan, (zie 'Speel
audio af via Bluetooth' op pagina 10)
ĳŦ
ŦWÃá½ ~ÒŦ¨ÖŦ~·ŦìÒÃ½½Ŧ¼ÝŦ½Ŧ
ander Bluetooth-apparaat. Koppel het
aangesloten apparaat los en probeer het
opnieuw.
De kwaliteit van de audioweergave van een
verbonden Bluetooth-apparaat is slecht.
ĳŦ
Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œÃ½Ýì~½ ÖÝŦ¨ÖŦÖ·¥ÝĺŦP·~~ÝÖŦ
het apparaat dichter bij de SoundBar of
verwijder obstakels tussen het apparaat en
de SoundBar
Het verbonden Bluetooth-apparaat wordt
voortdurend verbonden en losgekoppeld.
ĳŦ
Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œÃ½Ýì~½ ÖÝŦ¨ÖŦÖ·¥ÝĺŦP·~~ÝÖŦ
het apparaat dichter bij de SoundBar of
verwijder obstakels tussen het apparaat en
de SoundBar
ĳŦ
W¥~´·ŦŦm¨!¨œá½Ý¨ŦÃÏŦ¥ÝŦ ·áÝÃÃÝ¥œ
apparaat uit om interferentie te voorkomen.
ĳŦ
¨²ŦÖÃ¼¼¨ Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œ~ÏÏ~Ò~Ý½Ŧ´~½ŦŦ
Bluetooth-verbinding automatisch worden
uitgeschakeld om energie te besparen. Dit
duidt niet op een storing in de SoundBar.

Vervormd geluid of echo.
ĳŦ
xÃÒ ŦÒìÃÃÒŦ~ÝŦŦÝìŦ ¼ÏÝŦ¨ÖŦ~·ÖŦáŦ~á¨ÃŦ
van de tv afspeelt via de SoundBar.
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Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bezoek www.philips.com/support voor de
laatste updates en documenten.
Philips en Philips Shield Emblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips NV en worden gebruikt
onder licentie. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong
Holding Limited, of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited, is de garantiegever
met betrekking tot dit product.
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