Soundbar
6000-es Sorozat
TAB6405

Használati
útmutató

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

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 látogasson el
a www.philips.com/support weboldalra:
ͻ töltse le a használati útmutatót és
a gyors útmutatót
ͻ nézzen videó bemutatókat (csak a
kiválasztott modellekhez elérhető)
ͻ kapjon válaszokat a gyakori kérdésekre
(GYIK)
ͻ kérdezzen minket e-mailben
ͻ chateljen a támogatási képviselőnkkel.
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.

Biztonság
Áramütés és tűz veszélye!
ͻ Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna
csatlakoztatásokat, győződjön meg róla,
hogy az összes eszköz ki van húzva
a csatlakozóaljzatból.
ͻ Ne tegye ki a terméket és tartozékait
esőnek vagy víznek. Ne helyezzen
folyadéktartályokat, például vázákat a
termék közelébe. Ha folyadék ömlött a
készülékre vagy a készülékbe, azonnal
húzza ki a hálózati aljzatból. Vegye fel a
kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal, hogy
ellenőrizze a terméket használat előtt.
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ͻ
ͻ

ͻ

ͻ
ͻ

Soha ne helyezze a terméket és
tartozékait nyílt láng vagy más hőforrás
közelébe, ideértve a közvetlen napfényt
is.
Ne helyezzen tárgyakat a készülék
szellőzőnyílásaiba vagy egyéb nyílásaiba.
Ha a fő csatlakozót vagy egy
készülékkapcsolót használ szétkapcsoló
készülékként, a szétkapcsoló
készüléknek könnyen használhatónak
kell maradnia.
Az elemet (elemcsomagot vagy
beépített elemeket) ne tegye ki
közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, és
egyéb hőforrásoknak.
Villámlással járó vihar előtt húzza ki a
terméket a hálózati aljzatból.
Amikor kihúzza a hálózati kábelt, mindig
a dugót húzza ki, ne a vezetéket húzza.

Rövidzárlat és tűz veszélye!
ͻ Az azonosításhoz és a tápellátás
névleges teljesítményéhez nézze meg
a termék hátulján vagy alján található
típuslemezt.
ͻ Mielőtt a terméket a hálózati aljzathoz
csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy
a tápfeszültség megegyezik-e a termék
hátulján vagy alján feltüntetett értékkel.
Ne csatlakoztassa a terméket a hálózati
aljzathoz, ha a feszültség eltér.
Sérülés és a termék károsodásának veszélye!
ͻ Fali rögzítéshez a terméket
biztonságosan kell a falhoz rögzíteni
a telepítési útmutatónak megfelelően.
Csak a mellékelt fali tartót használja
(ha van). A nem megfelelő fali rögzítés
balesetet, sérülést vagy kárt okozhat. Ha
bármilyen kérdése van, keresse fel az
országos Ügyfélszolgálatot.
ͻ Ne helyezze a terméket vagy bármilyen
tárgyat a tápkábelre vagy más
elektromos berendezésre.
ͻ Ha a terméket 5°C alatti hőmérsékleten
szállítja, akkor csomagolja ki a terméket
és várja meg, amíg hőmérséklete
megegyezik a szobahőmérséklettel,
mielőtt csatlakoztatja a hálózati aljzathoz.
ͻ A termék részei üvegből készülhetnek. A
sérülések és károk elkerülése érdekében
óvatosan kezelje.

Szennyeződés veszélye!
ͻ Ne cserélje fel az akkumulátorokat (régi
és új vagy szén és alkáli, stb.).
ͻ VIGYÁZAT: A hibásan elhelyezett
akkumulátorok felrobbanhatnak. Az
akkumulátort kizárólag azonos vagy
egyenértékű modellre cserélje.
ͻ Ha az akkumulátorok lemerültek,
vagy hosszú ideig nem használja
a távirányítót, akkor távolítsa el az
akkumulátort.
ͻ Az elemek vegyi anyagokat
tartalmaznak, ezért azokat megfelelően
kell ártalmatlanítani.
Akkumulátorok lenyelésének veszélye!
ͻ A termék/távirányító tartalmazhat érme/
gomb típusú elemet, amelyet le lehet
nyelni. Az elemet mindig tartsa távol a
gyermekektől! Lenyelés esetén az elem
súlyos sérülést vagy halált okozhat.
Súlyos belső égéseket okozhat az
emésztés első két órájában.
ͻ Ha azt gyanítja, hogy egy elemet
lenyelték vagy a test bármely részébe
bekerült, azonnal forduljon orvoshoz.
ͻ Az akkumulátor cseréjekor mindig tartsa
távol a gyermekektől az új és a használt
akkumulátort. Bizonyosodjon meg róla,
hogy az elem cseréje után megfelelően
rögzítette az elemrekeszt.
ͻ Ha az elemrekeszt nem tudja
biztonságosan rögzíteni, akkor ne
használja tovább a terméket. Tartsa távol
a gyermekektől, és keresse fel a gyártót.

Ez egy II. OSZTÁLYÚ készülék kettős
szigeteléssel, nem tartalmaz biztonsági
földelést.

Vigyázzon a termékére

Magyar

Túlmelegedés veszélye!
ͻ Ne telepítse a terméket zárt térben.
Mindig hagyjon legalább négy hüvelyk
helyet a termék körül a szellőzés
érdekében. Ügyeljen arra, hogy a
függönyök vagy más tárgyak ne takarják
le a készülék szellőzőnyílásait.

A termék tisztítására kizárólag mikroszálas
ruhát használjon.

Vigyázzon a természetre
Ártalmatlanítsa a régi terméket és elemet

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 ártalmatlanítható elem eltávolításához
nézze meg az elem behelyezése részt.
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Figyelem: FCC és IC
nyilatkozat a felhasználók
számára (csak az Egyesült
Államokban és Kanadában)

Ez az eszköz olyan engedély nélküli adó(ka)
t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek
a kanadai Innováció, tudomány és gazdasági
fejlődés (Innovation, Science and Economic
Development) licencmentes RSS-jeinek.
A készülék a következő két feltétel teljesítése
esetén használható:
1.
2.

FCC INFORMÁCIÓ
Figyelmeztetés:
ͻ Ezt a berendezést a radiátortól és az Ön
testétől legalább 20 cm-re kell telepíteni
és működtetni.
ͻ A megfelelőségért felelős szervezet
kifejezett engedélye nélküli
változtatások vagy módosítások esetén
a felhasználó elveszítheti a jogot
a berendezés használatára.
MEGJEGYZÉS: A készülék a tesztek
eredményei szerint megfelel a B besorolású
digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak
az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezek a
határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a
káros interferencia ellen háztartási használat
esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás
energiát kelt, használ, és sugározhat,
és amennyiben nem az utasításoknak
megfelelően telepítik, interferenciát okozhat
a rádiókommunikációban.
Nem garantálhatjuk, hogy egy adott
készülékben nem keletkezik interferencia. Ha
a berendezés káros interferenciát okoz
a rádió- vagy televíziókészülékekben, melyet
a berendezés kikapcsolásával állapíthat meg,
javasoljuk, hogy tegye az alábbiakat:

ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
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Helyezze más irányba vagy helyezze
máshova a vevőantennát.
Helyezze távolabb egymástól
a berendezést és a vevőt.
Csatlakoztassa a berendezést
a vevőtől eltérő áramkörhöz vagy
konnektorhoz.
Kérje a kereskedő vagy megfelelően
képzett rádió / TV szerelő segítségét.

Az eszköz nem okozhat káros
interferenciát.
El kell nyelnie minden kívülről érkező
interferenciát, beleértve az eszköz
működését akadályozó interferenciákat
is.

Megfelelőség
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.

Magyar

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa a csomagban
található cikkeket:
ĳŦ

Soundbar

x1

ĳŦ

Vezeték nélküli mélynyomó

x1

ĳŦ

Távirányító

x1

ĳŦ

Tápkábel (a mélynyomóhoz) *

x2

ĳŦ

DC Adapter (a Soundbarhoz) *

x2

ĳŦ

IR átvezető kábel

x1

ĳŦ

IR tartó

x1

ĳŦ

Fali rögzítőkészlet

x1

(Fali tartók x2, Csavarok x2, Tiplik x2)
ĳŦ

Gyors útmutató / Garanciakártya /
Biztonsági adatlap

Vezeték nélküli
mélynyomó

Távirányító

Tápkábel *
(mélynyomóhoz)

x1

DC adapter *

2X
2X

IR átvezető kábel

IR tartó

Fali tartó
Gumiborítás
Csavarok (falhoz)

Gyors útmutató
Garanciakártya
Biztonsági
adatlap

* A tápkábelek mennyisége és a csatlakozó típusa
régiónként eltérő.
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2 Az Ön
Soundbarja

(Készenlét-Be)
Kapcsolja Be vagy készenléti módba
a Soundbart.
(Forrás)
Válassza ki a Soundbar bemeneti forrását.

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözöljük
a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet
kihozni a Philips támogatási támogatás,
kérjük regisztrálja Soundbarját a
www.philips.com/support oldalon.

Főegység
Ebben a részben találhatja a főegység
áttekintésével kapcsolatos információkat.

+/- (Hangerő)
Emelje vagy csökkentse a hangerőt.

Csatlakozók
Ebben a részben találhatja a Soundbarhoz
elérhető csatlakozókat.

DC 24V
Csatlakoztassa az adapterhez.
USB

Távirányító érzékelő
A Soundbar LED jelzőfénye
Váltson a lejátszási forrást, és az elülső
jelzőfény ennek megfelelően kigyullad.
A megfelelő forráshoz lásd a jobb oldali
szöveget.
Állapot

LED Állapot

Készenlét

[Készenlét] Pirosan világít

AUX

[AUX/USB] Fehéren világít

USB

[AUX/USB] Fehéren villog

BT (Bluetooth)
ĳŦ Ö~Ý·~´ÃøÝ~Ýì~ [BT] Fehéren világít
ĳŦ Ö~Ý·~´ÃøÖ
[BT] Fehéren villog
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OPTIKAI

[OPTIKAI] Fehéren világít

HDMI ARC

[HDMI ARC] Fehéren világít

ͻ Audiobemenet USB tárolóeszközről.
ͻ Frissítse a termék szoftverét.
AUX
Audiobemenet például MP3 lejátszóról
(3,5 mm-es jack).
IR OUT
IR átvezető kábel csatlakozó.
OPTICAL
Csatlakozzon egy optikai
audiokimenethez a TV-n vagy egy
digitális eszközön.
HDMI ARC
Csatlakoztassa a TV-készülék HDMI
bemenetéhez.
Fali tartó csavarok

Ebben a részben találhatja a Vezeték nélküli
mélynyomó áttekintésével kapcsolatos
információkat.

AC~ Aljzat
Csatlakoztassa a tápellátáshoz.
Párosítás gomb
Tartsa lenyomva a mélynyomó párosítás
módjába való belépéséhez.

Optikai: Váltsa az audioforrást az optikai
csatlakozásra.
HDMI ARC: Váltsa az audioforrást HDMI
ARC csatlakozásra.
USB: USB módra kapcsolás.
EQ
Válasszon hangszínszabályozó (EQ)
effektet.
/
(Előző/Következő)
Ugorjon az előző vagy következő
zeneszámra USB/BT módban.
(Lejátszás/Szünet)
A lejátszás elindítása, szüneteltetése
vagy folytatása USB/BT módban.
+/- (a Soundbar hangereje)
Növelje / csökkentse a soundbar
hangerejét.
+/- (A mélynyomó hangereje)
Növelje / csökkentse a mélynyomó
hangerejét.

Mélynyomó jelzőfény
Határozza meg az állapotot
a mélynyomó jelzőfénye alapján.
LED Állapot

Állapot

Gyors villogás

A mélynyomó párosítás
módban van

Folyamatosan
világít

Csatlakoztatva / A párosítás
sikeres

Lassú villogás

Csatlakoztatás / Párosítás
sikertelen

Távirányító
Ebben a részben találhatja a távirányító
áttekintésével kapcsolatos információkat.
(Készenlét-Be)
Kapcsolja be vagy készenléti módba
a Soundbart.
(Némítás)
A hangerő némítása vagy visszaállítása.
Forrás gombok
Aux: Váltsa az audioforrást az
AUX csatlakozásra (3,5 mm-es csatlakozó).
BT / Pair: Bluetooth módra kapcsolás.
Tartsa lenyomva a párosítási funkció
aktiválásához Bluetooth módban vagy
a meglévő párosított Bluetooth eszköz
leválasztásához.
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Vezeték nélküli mélynyomó

A távirányító előkészítése

Akkumulátorokkal kapcsolatos
óvintézkedések

ͻ

ͻ

ͻ

ͻ

A mellékelt távirányító lehetővé teszi az
egység távolról történő üzemeltetését.
Még akkor is, ha a távirányítót 19,7 láb
(6 m) effektív hatótávolságon belül
működtetik, előfordulhat, hogy nem
lehetséges a távirányító működtetése, ha
akadályok vannak az egység és
a távirányító között.
Ha a távirányítót más, olyan termékek
közelében működteti, amelyek
infravörös sugarakat generálnak, vagy
ha más, infravörös sugarakat használó
távirányítókat használnak az egység
közelében, akkor előfordulhat, hogy a
távirányító nem megfelelően működik. Ez
azt is jelenti, hogy, előfordulhat, hogy a
többi termék nem működik megfelelően.

Első használat

A távirányítóhoz CR2025, 3 V-os lítium elem
szükséges.

3
1
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Használjon eszközöket (például
gombelemeket/érméket) az elemrekesz
fedelének hornyához, és fordítsa az
óramutató járásával ellentétes irányba
(feloldáshoz).
a
Távolítsa el a fedélben található régi
elemet, helyezze be az új CR2025 elemet,
és ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
Használjon eszközöket az elemrekesz
fedelének hornyához, és fordítsa az
óramutató járásával megegyező irányba a
(lezáráshoz), és rögzítse a távirányítóban.
2

ͻ
ͻ
ͻ

Elhelyezés

A távirányító elemének cseréje

2

ͻ

ͻ

Az egység előre
telepített lítium
CR2025 elemmel
rendelkezik. Távolítsa
el a védőfület a
távirányító elemék
aktiválásához.

1

ͻ

Ha a távirányítót hosszú ideig (több
mint egy hónapig) nem használja, akkor
vegye ki az elemet a távirányítóból, hogy
ne szivárogjon.
Ha az elemek szivárognak, törölje le a
szivárgást az elemrekeszből, és cserélje
ki az elemeket újakra.
Ne használjon a megadottól eltérő
akkumulátorokat.
Ne melegítse vagy szerelje szét az
akkumulátorokat.
Ne dobja tűzbe vagy vízbe őket.
Ne szállítsa és ne tárolja az
akkumulátorokat más fémtárgyakkal
együtt. Ellenkező esetben az
akkumulátorok rövidzárlatot okozhatnak,
szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.
Csak akkor töltse újra az elemet, ha az
igazoltan újratölthető.
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Helyezze a mélynyomót legalább 1 méter
(3 láb) távolságra a Soundbartól és a faltól tíz
centiméterre.
A legjobb eredmény elérése érdekében
helyezze el a mélynyomót az alább látható
módon.

10cm/4"

1m/
3 láb

3 Csatlakoztatás

ͻ A TV-nek támogatnia kell a HDMI-CEC és az ARC
Ez a rész segít a Soundbarját a TV-hez és
más eszközökhöz csatlakoztatni és beállítani.
A Soundbarjának és a tartozékoknak az
alapvető csatlakoztatásaival kapcsolatban
további információkat talál a gyors
útmutatóban.

Megjegyzés
ͻ Az azonosításhoz és a tápellátás névleges

funkciót. A HDMI-CEC és ARC funkciónak bekapcsolva
kell lennie.

ͻ A HDMI-CEC és az ARC beállítási módja a TV-től
ͻ

függően eltérő lehet. Az ARC funkcióval kapcsolatos
részletekért olvassa el a TV felhasználói kézikönyvét.
Csak HDMI 1.4 kompatibilis kábelek támogatják az
ARC funkciót.

Csatlakoztatás az Optikai
aljzathoz

teljesítményéhez nézze meg a termék hátulján vagy
alján található típuslemezt.

ͻ Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna

csatlakoztatásokat, győződjön meg róla, hogy az
összes eszköz ki van húzva a csatlakozóaljzatból.

OPTICAL

Csatlakoztatás a HDMI ARC
aljzathoz
OPTICAL OUT

Az Ön Soundbarja támogatja az Audio Return
Channel (ARC) HDMI-t. Ha tévékészüléke
HDMI ARC-kompatibilis, akkor a TV-hangot a
Soundbaron keresztül egyetlen HDMI-kábel
segítségével hallhatja.

1

Optikai kábel használatakor
csatlakoztassa a Soundbaron található
OPTIKAI csatlakozót a TV-n vagy más
eszközhöz található OPTIKAI KIMENET
csatlakozóval.
ͻ A digitális optikai csatlakozót SPDIF
vagy SPDIF OUT címkével jelölik.

HDMI ARC

Csatlakoztatás az AUX
aljzathoz
HDMI ARC

1

2

HDMI kábellel csatlakoztassa a
Soundbaron található HDMI ARC
csatlakozót a TV-n található HDMI ARC
csatlakozóval.
ͻ Előfordulhat, hogy a TV HDMI
ARC csatlakozója másképp van
megjelölve. Részletekért olvassa el
a TV használati útmutatóját.
A TV-n kapcsolja be a HDMI-CEC
műveleteket. Részletekért olvassa el a TV
használati útmutatóját.

ͻ

Használjon 3,5 mm – 3,5 mm-es
audiokábelt a TV fejhallgató-aljzatának
a készülék AUX aljzatához történő
csatlakoztatásához.

AUX

Headphone
(3.5mm)
AUDIO OUT
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Megjegyzés

Az áramellátás csatlakoztatása
AUX

L
R

ͻ

Mielőtt csatlakoztatná a hálózati kábelt,
ellenőrizze, hogy elvégezte-e az összes
többi csatlakozást.

ͻ

A termék károsodásának veszélye!
Győződjön meg arról, hogy az
áramellátás feszültsége megegyezik
a készülék hátulján vagy alján
feltüntetett feszültséggel.

AUDIO OUT

ͻ

Használjon RCA – 3,5 mm-es
audiokábelt a TV audiokimenet
aljzatának a készülék AUX aljzatához
történő csatlakoztatásához.

Az IR átvezető kábel
csatlakoztatása

Átalakító dugó
Válasszon a régiójának megfelelő adaptert.
Ha szükséges, pattintsa rá a régiójának
megfelelő adaptert.

A

B

Ha a Soundbar blokkolja a TV IR vevőjét,
amikor közvetlenül elé helyezi, akkor
a Soundbar és a TV csatlakoztatható a
mellékelt IR átvezető kábellel, hogy tudja
venni a jelet a TV távirányítójáról.

Soundbar

IR OUT

1
TV Sensor

1
2

Csatlakoztassa az IR átvezető kábel
2,5 mm-es végét a Soundbar IR OUT
csatlakozójához.
Ezután helyezze a másik (IR blasterrel
ellátott) végét a TV érzékelőjéhez közel.
További információkért nézze meg a TV
használati útmutatóját.

Megjegyzés
ͻ Az IR átvezető használata előtt, ellenőrizze, hogy a

TV távirányító-érzékelési területe teljesen blokkolva
van-e.

ͻ Ha úgy találja, hogy a TV távirányítója nincs blokkolva,
és továbbra is működik, akkor megszakíthatja az IR
átvezető kábel csatlakozását.
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2

Tekerje le a hálózati adaptert és
a hálózati kábelt teljes hosszában.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert
a Soundbar DC IN 24V aljzatához.
Eztán csatlakoztassa a hálózati adaptert
a hálózati aljzathoz.

Mélynyomó

3
ͻ

Csatlakoztassa a hálózati kábelt
a mélynyomó AC~ aljzatához, majd
a hálózati aljzathoz.
A tápkábelek mennyisége és
a csatlakozó típusa régiónként eltérő.

Automatikus párosítás
Csatlakoztassa a Soundbart és
a mélynyomót a hálózati aljzatokhoz, majd
nyomja meg az egységen vagy
a távirányítón található gombot az egység
BEKAPCSOLÁSÁHOZ. A mélynyomó és
a Soundbar automatikusan párosításra kerül.

Manuális párosítás
Ha a mélynyomóból nem hallható hang,
akkor manuálisan párosítsa a mélynyomót

1

2

3

4
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Párosítás a mélynyomóval

Húzza ki ismét mindkét egységet
a hálózati aljzatból, majd 3 perc múlva
csatlakoztassa újra.
Tartsa nyomva néhány másodpercig
a mélynyomó hátulján található Pair
gombot.
 A párosítás jelzőfénye gyorsan fog
villogni a mélynyomón.
Eztán nyomja meg a gombot az
egységen vagy a távirányítón az egység
BEKAPCSOLÁSÁHOZ.
 A párosítás jelzőfénye a
mélynyomón folyamatosan világít,
ha a párosítás sikeres.
Ha a párosítás jelzőfénye továbbra is
villog, ismételje meg az 1. - 3. lépéseket.

Tippek


Határozza meg az állapotot a
mélynyomó jelzőfénye alapján.

LED Állapot

Állapot

Gyors villogás

A mélynyomó párosítás
módban van

Folyamatosan Csatlakoztatva / A párosítás
világít
sikeres
Lassú villogás

Csatlakoztatás / Párosítás
sikertelen

ͻ A mélynyomó a Soundbartól 6 m-en belül legyen
nyitott területen (minél közelebb, annál jobb).

ͻ Távolítson el minden tárgyat a mélynyomó és
a Soundbar között.

ͻ Ha a vezeték nélküli kapcsolat ismét meghibásodik,

ͻ

ellenőrizze, hogy nincs-e ütközés vagy erős
interferencia (például egy elektronikus eszköz által
okozott interferencia) a hely körül. Távolítsa el az
ütközéseket és az erős interferenciát, és ismételje meg
a fenti lépéseket.
Ha a főegység nincs csatlakoztatva a mélynyomóhoz,
és BEKPCSOLT módban van, akkor a készülék
KÉSZENLÉT jelzőfénye villog.

Tippek
ͻ A manuális párosítás kivételével ne nyomja meg a Pair
gombot a mélynyomó hátulján.

11

4 A Soundbar
használata

Módok kiválasztása

1

Ez rész segít a csatlakoztatott eszközökről
hangot lejátszani a Soundbaron.
Mielőtt elkezdené
ͻ Hajtsa végre a használati útmutatóban
leírt szükséges csatlakoztatásokat.
ͻ Kapcsolja a Soundbart a más eszközök
számára megfelelő forrásra.

Nyomja meg ismételten a
gombot, vagy nyomja meg az AUX,
OPTICAL, HDMI ARC, BT/Pair, USB
gombokat a távirányítón a kívánt mód
kiválasztásához.
 A Soundbar jelzőfénye jelzi, hogy
melyik mód van használatban.

ͻ
ͻ

Amikor először csatlakoztatja a
készüléket a hálózati aljzathoz, akkor az
KÉSZENLÉTI üzemmódban lesz.
A Készenléti jelzőfény bekapcsol.
Nyomja meg a gombot a távirányítón a
főegység BE- vagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból, ha teljesen ki akarja kapcsolni
a készüléket.

Auto felébresztés
ͻ

Ha TV-t vagy külső eszközt (csak AUX
aljzathoz) csatlakoztatnak, a készülék
automatikusan bekapcsol, amikor a TV-t
vagy a külső eszközt bekapcsolja.

Auto Készenlét
Körülbelül 15 perc elteltével a készülék
automatikusan Készenléti üzemmódba vált,
ha a TV-készüléket vagy a külső eszközt
lecsatlakoztatják és kikapcsolják.
ͻ A készülék teljes kikapcsolásához vegye
távolítsa el a hálózati csatlakozót
a hálózati aljzatból.
ͻ Kérjük, kapcsolja ki a készüléket teljesen,
amikor nem használja , hogy energiát
takarítson meg.

LED Állapot

AUX

[AUX/USB] Fehéren világít

USB

[AUX/USB] Fehéren villog

BT (Bluetooth)
ĳŦ Ö~Ý·~´ÃøÝ~Ýì~ [BT] Fehéren világít
ĳŦ Ö~Ý·~´ÃøÖ
[BT] Fehéren villog

BE- és KIKAPCSOLÁS
ͻ

Állapot

OPTIKAI

[OPTIKAI] Fehéren világít

HDMI ARC

[HDMI ARC] Fehéren
világít

Válasszon hangszínszabályozó
(EQ) effektet
Válassza ki az előre meghatározott
hangmódot, hogy megfeleljen a videónak
vagy zenének.

1

Nyomja meg az EQ gombot
a távirányítón a kívánt előre beállított
hangeffekt kiválasztásához.


A LED-ek 3 másodpercig villognak,
hogy az aktuális EQ módot az
EQ mód meghatározása szerint
jelenítsék meg (ábra).

Movie: filmek nézéséhez javasolt
Music: zenehallgatáshoz javasolt
News: hírek hallgatásához javasolt
12

A soundbar és a mélynyomó hangerejének
beállításakor az állapotjelző növeli / csökkenti
a fény mennyiségét. A megfelelő fényjelzés
/ villogás (ábra) szerint határozza meg a
soundbar és a mélynyomó aktuális hangerejét.

ͻ

1

2

A Soundbar Hangerejének Beállítása

1

Nyomja meg a
+/- (Hangerő)
gombokat a soundbar hangerejének
növeléséhez és csökkentéséhez.
ͻ A hang lenémításához nyomja meg
a
(Némítás) gombot.
ͻ A hang visszakapcsolásához nyomja
meg még egyszer a
(Némítás)
gombot, vagy a Vol+/Vol- (Hangerő)
gombot.

3
4

A Mélynyomó Hangerejének
Beállítása

1

Nyomja meg a
+/- (mélynyomó)
gombokat a mélynyomó hangerejének
növeléséhez és csökkentéséhez.

Bluetooth működés
Bluetooth-on keresztül, csatlakoztassa a
Soundbart a Bluetooth eszközével (mint
például iPaddel, iPhone-nal, iPod touchcsal, Androidos telefonnal, vagy laptoppal),
és ezután már hallgathatja is a Soundbar
hangszórókon az eszközén tárolt audiofájlokat.
Amire szüksége van

ͻ

5

A Soundbar és a Bluetooth eszköz
közti maximális működési tartomány
körülbelül 10 méter (30 láb).
Nyomja meg ismételten a
gombot az
egységen, vagy nyomja meg a BT/Pair
gombokat a távirányítón a Soundbar
Bluetooth módba kapcsolásához.
 A BT jelzőfény villogni fog.
A Bluetooth eszközön kapcsolja be a
Bluetooth-t, keresse meg és válassza
ki a Philips TAB6405-at a csatlakozás
megkezdéséhez (a Bluetooth
engedélyezéséhez lásd a Bluetooth
eszköz használati útmutatóját).
 A csatlakozás alatt a BT jelzőfény
villogni fog.
Várja meg, amíg a Soundbar hangjelzést
ad.
 Sikeres csatlakozás esetén a BT
jelzőfénye folyamatosan világít.
Válassza ki és játssza le a Bluetooth
eszközén lévő audiofájlokat vagy zenét.
ͻ Ha lejátszás közben bejövő hívás
érkezik, a zene lejátszása szünetel.
A lejátszás folytatódik, amikor a hívás
véget ér.
ͻ Ha a Bluetooth eszköze támogatja
az AVRCP profilt, akkor a dal
átugrásához nyomja meg a
/
gombot,
távirányítón a
vagy a lejátszás szüneteltetéséhez/
újraindításához nyomja meg a
gombot.
A Bluetooth módból való kilépéshez:
ͻ Kapcsolja át az egységet egy másik
forrásra.
ͻ Tiltsa le a funkciót a Bluetooth
eszközről. Vagy helyezze a
Bluetooth eszközt a maximális
működési tartományon kívül. A
Bluetooth eszköz a hangjelzés után
leválasztásra kerül az egységről.
ͻ Tartsa lenyomva a BT/Pair gombokat
a távirányítón, vagy a
gombot az
egységen.

Egy olyan Bluetooth eszközre,
amely támogatja az A2DP és AVRCP
Bluetooth-profilokat, illetve a Bluetooth
4.2 + EDR vagy újabb verziót.
13
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A hangerő beállítása

Megjegyzés
ͻ A zene streamelését megszakíthatják az eszköz és
ͻ

a Soundbar közötti akadályok - például fal, fém
burkolat - vagy más, a közelben található, azonos
frekvencián működő eszközök lefedhetik az eszközt.
Ha csatlakoztatni szeretné a Soundbarját egy másik
Bluetooth eszközhöz, tartsa lenyomva a BT/Pair
gombot a távirányítón a jelenleg csatlakoztatott
Bluetooth eszköz lecsatlakoztatásához.

USB Működés
Játsszon le hangot egy USB tárolóeszközről,
például MP3 lejátszóról és USB pendrive-ról
stb.

1

Helyezze be az USB eszközt.

AUX / OPTIKAI / HDMI ARC
Működés
Győződjön meg arról, hogy az egység
csatlakoztatva van a TV-hez vagy az
audioeszközhöz.

1

Nyomja meg ismételten a
gombot az
egységen, vagy nyomja meg az AUX,
OPTICAL, HDMI ARC gombokat
a távirányítón a kívánt mód
kiválasztásához.
 A Soundbar jelzőfénye jelzi, hogy
melyik mód van használatban.
Állapot

2
3

LED Állapot

AUX

[AUX/USB] Fehéren világít

OPTIKAI

[OPTIKAI] Fehéren világít

HDMI ARC

[HDMI ARC] Fehéren világít

A lejátszási funkciók eléréséhez
használja közvetlenül az audioeszközt.
A +/- (Hangerő) gombokkal állítsa be
a hangerőt a kívánt szintre..

2

3

Nyomja meg ismételten a
gombot
az egységen, vagy nyomja meg az USB
gombokat a távirányítón az USB mód
kiválasztásához.
 Az [AUX/USB] LED jelzőfény fehéren
villog.
Lejátszás során:

Gomb

Művelet
A lejátszás indítása,
szüneteltetése vagy folytatása.
Az előző vagy következő
zeneszámra ugrik.

/

Tippek
ͻ A készülék legfeljebb 32 GB memóriával rendelkező
USB eszközöket képes támogatni.

Tipp
ͻ OPTIKAI / HDMI ARC módban, ha nem jön hang az

egységből, és az állapotjelző villog, akkor lehet, hogy
aktiválnia kell a PCM vagy a Dolby Digital Signal
kimenetet a forráseszközön (pl. TV, DVD vagy Blu-ray
lejátszó).
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ͻ Az egység MP3 / WAV / FLAC fájlok lejátszására
képes.

ͻ USB port: 5 V

, 500 mA.

2

Távolítsa el a csavarokat (x4)
a főegységből.
 Csatlakoztassa a fali tartókat (x2)
a főegységhez, a főegységből
eltávolított csavarokkal.

Megjegyzés
ͻ A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést vagy
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

kárt okozhat. Ha bármilyen kérdése van, keresse fel az
országos Ügyfélszolgálatot.
A fali rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a fal
képes megtartani a Soundbar tömegét.
A falra szerelés előtt nem kell eltávolítania a Soundbar
alján lévő gumi lábakat, különben a gumi lábakat nem
lehet visszahelyezni.
A fal típusától függően győződjön meg róla, hogy
a megfelelő hosszú és átmérőjű csavarokat használja
a Soundbar rögzítéséhez.
Ellenőrizze, hogy a Soundbar hátoldalán található
USB port csatlakoztatva van-e USB eszközhöz. Ha úgy
találja, hogy a csatlakoztatott USB eszköz befolyásolja
a fali rögzítést, akkor másik, megfelelő méretű USB
eszközt kell használnia.

3
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5 Fali rögzítés

Akassza fel a Soundbart
a rögzítőcsavarokra.

3,5 - 4 mm/0,14" - 0,16"

4 mm/
0,16"

> 25 mm/0,98"

Fúrási hossz/átmérő

,0"

m/2

3,5 - 4 mm

1

0m
~5

611

4 mm

mm

"
/ 24

3

> 25 mm

Javasolt fali rögzítési magasság
Javasoljuk, hogy először telepítse a TV-t,
mielőtt a soundbart a falra rögzítené.
Előre telepített TV-vel szerelje fel a falra
a soundbart a TV aljától 50 mm/2,0"
távolságra.

1

2

Fúrjon 2 párhuzamos lyukat (Ø 3 - 8 mm
a fal típusától függően) a falra. A lyukak
közötti távolságnak 611 mm-nek (24")
kell lennie.
 Rögzítse a tipliket és csavarokat
a lyukakba.

15

6 Termékspecifikációk
Megjegyzés
•

megváltoztatható.

Mélynyomó
•
•
•
•
•
•
•

Erősítő rész
•

Teljesítmény-kimenet (RMS):
140W 10% THD esetén

•

Teljesítmény-kimenet (max): 288W

Bluetooth
•
•
•

•
•

Bluetooth verzió: 4.2 + EDR
Frekvenciasáv/Kimeneti teljesítmény:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
2,4 G vezeték nélküli
frekvenciatartomány:
2400 MHz ~ 2483 MHz
2,4 G vezeték nélküli teljesítmény: 6 dBm

Főegység
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Tápellátás: DC 24 V 1,5 A
Főegység adaptere:
Modell : KA3601A-2401500DE
Bemenet : 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz 1,0 A
Max
Kimenet : 24 V 1,5 A
Energiafogyasztás: 18,0 W
Készenléti fogyasztás: < 0,5 W
USB: 5 V 500 mA
Frekvenciaválasz: 180 Hz - 20 KHz
Audiobemenet érzékenység (AUX):
500 mV
Hangszórók impedanciája: 8 Ω x 2
Méret (Sz x Ma x Mé):
650 x 35 x 81 mm
Súly: 1,0 kg
Üzemi hőmérséklet: 0 °C - 45 °C

•

Tápellátás: 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz
Energiafogyasztás: 20 W
Készenléti energiafogyasztás: < 0,5 W
Frekvenciaválasz: 40 Hz - 180 Hz
Impedancia: 4 Ω
Méretek (Sz x M x Átm):
120 x 402 x 300 mm
Súly: 4,8 kg
Üzemi hőmérséklet: 0 °C - 45 °C

Távirányító
•
•

Távolság/Szög 6 m / 30°
Elemtípus: CR2025

Támogatott audioformátumok
•

HDMI ARC
Dolby Digital, LPCM 2ch

•

OPTIKAI
Dolby Digital, LPCM 2ch

•

BLUETOOTH
SBC

•

USB
MP3, WAV, FLAC

ͻ

Figyelmeztetés
ͻ Áramütés veszélye. Soha ne távolítsa el
a készülék burkolatát.

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. Ha
továbbra is fennáll a probléma, kérjen
segítséget a www.philips.com/support
weboldalon.

Nincs áram
ͻ
ͻ
ͻ

Győződjön meg arról, hogy a hálózati
kábel megfelelően van csatlakoztatva.
Győződjön meg arról, hogy van áram
a hálózati aljzatban.
Nyomja meg a készenléti gombot
a távirányítón vagy a Soundbaron
a Soundbar bekapcsolásához.

ͻ

A távirányító nem működik
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

ͻ
ͻ
ͻ

Növelje a hangerőt. Nyomja meg
a Hangerő Fel gombot a távirányítón
vagy a Soundbaron.
Nyomja meg a MUTE gombot
a távirányítón, hogy megbizonyosodjon
arról, hogy a Soundbar nincsen lenémítva.
Nyomja meg a forrásgombokat egy
másik bemeneti forrás kiválasztásához.
Amikor a digitális bemenetek egyikét
használja, ha nincs hang:
- Próbálja meg a TV-kimenetet PCM-re
állítani, vagy
- Csatlakozzon közvetlenül a Blu-ray/
egyéb forráshoz, néhány TV nem
továbbítja a digitális hangot.

Mielőtt megnyomná a lejátszás
vezérlőgombját, először válassza ki
a megfelelő forrást.
Csökkentse a távolságot a távirányító és
az egység között.
Helyezze be az elemet a jelzés szerinti
megfelelő polaritással.
Cserélje ki az elemet.
Irányítsa a távirányítót közvetlenül az
egység elején található érzékelőre.

Nem találom ennek a készüléknek a
Bluetooth nevét a Bluetooth eszközön
ͻ

Nincs hang
ͻ

Lehet, hogy Tv-je változtatható audio
kimenetre van állítva. Győződjön
meg arról, hogy az audiokimenet
beállítása FIX vagy STANDARD, nem
VÁLTOZTATHATÓ. További részletekért
tekintse meg a TV-je használati
útmutatóját.
Ha Bluetooth-ot használ, győződjön
meg arról, hogy a forráseszköz hangereje
be van kapcsolva és az eszköz nincs
elnémítva.

ͻ

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth
funkció be van kapcsolva a Bluetooth
eszközön.
Párosítsa újra a készüléket a Bluetooth
eszközzel.

Ez egy 15 perces kikapcsolási funkció,
az ERPII szabvány egyik követelménye
az energiatakarékosság szempontjából
ͻ

Ha a készülék külső bemeneti jelszintje
túl alacsony, a készülék 15 percen belül
automatikusan kikapcsol. Kérjük, növelje
a külső eszköz hangerejét.

A mélynyomó tétlen vagy a mélynyomó
jelzőfénye nem világít
ͻ

Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból,
majd 3 perc elteltével dugja vissza, hogy
visszaállítsa a mélynyomót.
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7 Hibaelhárítás

A Bluetooth® szó és logók a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye
A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Logó a HDMI Licensing
Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A Dolby Laboratories licence alatt gyártva. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories védjegye.
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.

