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1  Olulised 
ohutusjuhised

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik 
juhised. Kui kahju on põhjustatud juhiste 
mitte järgimisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Tundke neid ohutussümboleid

CAUTION

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC 
SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). 
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

 See on topeltisolatsiooniga II klassi 
aparaat ja sellel puudub maandus.

  Vahelduvpinge

 Järgige kasutusjuhendis kirjeldatud 
samme!

 HOIATUS!   
Hoiatus: Elektrilöögi oht!

 Hüüumärk on mõeldud kasutajale 
oluliste kasutusjuhendite osas 
hoiatamiseks.

Elektrilöögi ja tulekahju oht!
• Enne uute ühenduste loomist või 

nende muutmist veenduge, et kõik 
seadmed on vooluvõrgust väljas.

• Ärge kunagi jätke toodet vihma 
kätte. Ärge kunagi asetage 
veega anumaid, nagu näiteks 
vaasid, tootele. Kui tootele pritsib 
vedelikku, ühendage see kohe 
toitest lahti. Võtke ühendust 
klienditeenindusega, et nad toote 
enne kasutamist üle vaataksid.

• Ärge kunagi paigaldage toodet ja 
tarvikuid lahtise leegi või muude 
kuumusalliakte lähedusse ega otsese 
päikesepaiste kätte.

• Ärge kunagi paigaldage midagi 
toote ventilatsiooniavadesse ega 
muudesse avadesse.

• Kui eraldusseadmena kasutatakse 
pistikut või pistikupesa, peab 
lahtiühendatav seade olema 
töövalmis.

• Integreeritud akule ei tohi avaldada 
mõju ülemäärane kuumus, näiteks 
päikesekiirgus, tuli või muu taoline.

• Ühendage toode enne äikest 
pistikupesast lahti.

• Kaabli pesast eemaldamisel 
tõmmake alati pistikust, mitte 
juhtmest.

• Kasutage toodet troopilises ja/või 
mõõduka kliimaga keskkonnas.

Elektrilöögi ja tulekahju oht!
• Identifitseerimise ja tarneklasside 

kohta leiate infot toote tagaküljel või 
toote all asuval sildil.

• Enne toote pistikupesasse 
ühendamist kontrollige, kas selle 
pinge vastab toote tagaküljel või 
küljel näidatud väärtusele. Ärge 
kunagi ühendage toodet erineva 
pingega pistikupessa.

Oht saada vigastusi või toodet 
kahjustada!
• Seinale paigaldamisel peab selle 

vastavalt juhistele kindlalt kinnitama. 
Kasutage ainult kaasasolevat 
seinakronsteini (võimalusel). Kui 
toode on halvasti seina külge 
kinnitatud, võib see põhjustada 
õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui 
Teil on küsimusi, siis pöörduge oma 
riigi Philipsi klienditeeninduse poole
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• Ärge kunagi asetage toodet või muid 
esemeid elektrijuhtmete või muu 
elektriseadme peale.

• Kui toodet transporditakse 
temperatuuril alla 5°C, pakkige 
toode lahti ja oodake enne 
pisikupesasse ühendamist, 
kuni selle temperatuur jõuab 
toatemperatuurini.

• Selle toote osad võivad olla 
valmistatud klaasist. Olge ettevaatlik, 
et vältida vigastusi või kahjustusi.

Ülekuumenemise oht!
• Ärge kunagi paigaldage seda seadet 

piiratud kohta. Jätke toote ümber 
ventilatsiooni jaoks alati vähemalt 10 
cm. Kontrollige, et kardinad ja muud 
objektid ei kataks kunagi toote 
ventilatsiooniavasid.

Saastamisoht!
• Ärge kasutage korraga erinevaid 

akusid (uusi ja vanu või süsinik ja 
leelis jne).

• HOIATUS: Kui aku on valesti 
paigaldatud, siis tekib plahvatusoht. 
Vahetage ainult sama või 
samaväärset tüüpi akudega.

• Eemaldage kaugjuhtimispuldist 
akud, need on tühjad või pikka aega 
ei kasutata.

• Akud sisaldavad keemilisi aineid, 
mistõttu peab need kasutuselt 
korrektsel viisil kõrvaldama.

Märkus

 • Klassitähis on kleebitud seadme põhjale või 
taha.

Hoolitsege oma seadme 
eest
Toote puhastamiseks kasutage ainult 
mikrokiust lappi.

Keskkonnakaitse
Teie vana toote ja aku kõrvaldamine
 Meie toode on konstrueeritud ja 

toodetud kõrgekvaliteedilistest 
materjalidest ja osades, mida saab 
ümbertöödelda ning 
taaskasutada.

Nimetatud sümbol tootel 
tähendab, et tootele kohaldatakse 
European Directive 2012/19/EU.

See sümbol tähendab, et toode 
sisaldab akusid, millele kehtib 
European Directive 2013/56/EU ja 
mida ei tohi kõrvaldada koos 
tavaliste majapidamisjäätmetega.

Tutvuge kohaliku elektri- ja 
elektroonikatoodete ning akude 
kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke 
eeskirju ning ärge visake ära toodet 
ja patareisid kunagi koos tavaliste 
majapidamisjäätmetega. Vanade 
toodete ja akude õige kõrvaldamine 
aitab ennetada keskkonnale ja inimeste 
tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide 
eemaldamine
Ühekordsete patareide eemaldamiseks 
lugege patarei paigaldamise peatükki.
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Vastavustunnistus
See toode vastab Euroopa Liidu 
raadiohäirete nõuetele.
MMD Hong Kong Holding Limited 
deklareerib käesolevaga, et asjaomane 
toode on vastavuses RED Directive 
2014/53/EU and UK Radio Equipment 
Regulations SI 2017 No 1206. sätetega. 
Vastavusdeklaratsioon on leitav 
veebilehelt www.philips.com/support.

Abi ja tehniline tugi
Ulatuslikuks võrgutoeks külastage  
www.philips.com/welcome, et:
• alla laadida kasutusjuhend ja 

kiirtutvustus
• vaadata videoõpetusi (saadaval 

ainult valitud mudelitele)
• leida vastuseid korduma kippuvatele 

küsimustele (KKK)
• saata meile e-postiga küsimusi
• suhelda meie tugiteenuse 

esindajaga.
Keele valimiseks järgige juhiseid 
veebileheküljel ja siis sisestage oma 
tootemudeli number.
Alternatiivselt saate pöörduda oma riigi 
Philipsi klienditeeninduse poole Enne 
klienditeenindusega suhtlemist kirjutage 
üles oma toote mudeli- ja seerianumber. 
Selle informatsiooni leiate toote 
tagaküljelt või toote alt.
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FCC teave
MÄRKUS: Käesolevat seadet on 
katsetatud ja leitud, et see on vastavuses 
B-klassi digitaalseadmete piirväärtustega 
FCC reeglite osa 15 kohaselt. Nimetatud 
piirväärtused on mõeldud pakkuma 
mõistlikku kaitset kahjulike häirete 
vastu kodustes paigaldistes. Käesolev 
seade tekitab, kasutab ja võib eraldada 
raadiosagedusenergiat ning võib juhul, 
kui seda ei installeerita ja kasutata 
vastavalt juhistele.
Siiski ei ole mingit garantiid, et 
konkreetses paigalduses häireid ei 
esine. Kui see seade põhjustab raadio 
või teleri vastuvõtu kahjulikke häireid, 
mida saab kindlaks teha seadme välja- 
ja väljalülitamise kaudu, soovitatakse 
kasutajal proovida häireid kõrvaldada 
ühel või mitmel järgmistest viisidest:
• Paigaldage vastuvõtuantenn ümber.
• Suurendage seadme ja vastuvõtja 

vahelist kaugust
• Ühendage seade pistikupessa, mis ei 

ole samas vooluahelas kui vastuvõtja.
• Pidage abi saamiseks nõu 

kaupmehe või kogenud raadio-/
telerimehaanikuga.

FCC&IC hoiatus:
• See seade paigaldada ja seda 

kasutada minimaalselt 20 cm 
kaugusel kiirguri ja keha vahel.

• Kasutajat hoiatatakse, et vastavuse 
eest vastutava osapoole nõusolekuta 
tehtud muudatused ja kohandused 
võivad kasutaja jaoks tuua kaasa 
seadme kasutamise õiguse kehtetuks 
muutumise.

FCC & IC Attention
• Cet appareil est conforme à FCC et 

IC l’exposition aux rayonnements 
limites fixées pour un environnement 
non contrôlé. Cet appareil doit être  
 

installé et utilisé avec une distance 
minimale de 20 cm entre le radiateur 
et votre corps. Cet transmetteur ne 
doit pas être co-situé ou opérant en 
liaison avec toute autre antenne ou 
transmetteur.

• Des câbles blindés doivent être 
utilisés avec cet apparei l pour 
assurer la conformité avec les 
limites de la classe B de la FCC.
fonctionnement de I’appareil.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-
003(B)
See seade sisaldab litsentsivabastusega 
saatjaid/vastuvõtjaid, mis on vastavuses 
Kanada litsentsivabastuse RSS(s) 
innovatsiooni, teaduse ja majanduse 
arendamisega. Kasutamisel kohaldatakse 
järgmist kahte nõuet:
1 See seade ei tohi põhjustada 

kahjulikke häireid.
2 See seade peab aktsepteerima kõiki 

vastuvõetud häireid, sealhulgas 
selliseid, mis võivad tuua kaasa 
soovimatu kasutuse.

Avis d’Industrie Canada: CAN ICES-
003(B)/NMB-003(B)
L’émetteur/récepteur exempt de licence 
contenu dans le présent appareil est 
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L’exploitation est autorisée 
aux deux conditions suivantes :
1 L’appareil ne doit pas produire de 

brouillage;
2 L’appareil doit accepter tout 

brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.
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2  Teie ribakõlar
Õnnitleme teid ostu puhul ja tere 
tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks 
ärakasutamiseks registreerige oma 
ribakõlar www.philips.com/support.

Mis karbis sisaldub
Kontrollige oma pakendis sisu:
• Ribakõlar  x 1
• Kaugjuhtimispult  x 1

(AAA akud x 2)

• Juhtmevaba basskõlar x 1
• Toitejuhe (bassikõlar) * x 4
• Seinakinnitus  x 1

(Kronsteinid x2 / kronsteinid x2 / seina 
kinnituskruvid x2 / Seinaankrud x2)

• Lühijuhend / garantiikaart/ 
Ohutusleht x 1

Kaugjuhtimispult
(AAA akud x 2)

Ribakõlar

Juhtmevaba basskõlar

1

2

3

Lühijuhend

Toitejuhe *
Ainult EL ja UK Seinakinnitus

(Kronsteinid x2 / kronsteinid x2 / 
seina kinnituskruvid x2 / 

Seinaankrud x2)

2 X

2 X

2 X

2 X

Lühijuhend
Garantiikaart / ohutuskaart

•  Juhtmete arv ja pistiku tüüp võib 
regiooniti erineda.

• Käesolevas kasutusjuhendis toodud 
pildid, illustratsioonid ja joonised on 
mõeldud ainult võrdluseks, tegelik 
toode võib näiliselt erineda.

Ribakõlar
See osa sisaldab ülevaadet ribakõlarist.

1 2 3 4

5

1  + / - (Volume) nupp
Helitugevuse suurendamine ja 
vähendamine

2   (Bluetooth) nupp
• Vajutage Bluetooth-režiimile 

lülitamiseks.
• Bluetooth sidumisrežiimi 

käivitamiseks hoidke all.
3   (Source) nupp

• Vajutage ribakõlari jaoks sisendi 
valimiseks.

4   (Ootel) nupp
• Lülitage ribakõlar sisse või 

ooterežiimi.
• Auto-Standy (automaatne 

ooterežiim) lubamiseks või 
keelamiseks vajutage 20 sekundit. 
(15 minutit Auto-Standby).

5  Kaugjuhtimispuldi andur/ 
ekraanipaneel
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Ühendused
See osa annab ülevaate ribakõlari 
sisendpesadest.

7

1 2 3 4 5

6

1  Audio in (Helisisend)
Helisisend, näiteks MP3 pleierist  
(3,5 mm pistik).

2  USB
• Ühendage USB-mäluseadmega, et 

esitada heli.
• Selle toote tarkvara värskendamine.

3  HDMI out (eARC) (HDMI-väljund) 
pesa
Pesa toetab eARC/ARC HDMI-
funktsiooni, ühendage teleri HDMI-
sisendiga (eARC/ARC).

4  HDMI in (HDMI sisend) pesa
Ühendage HDMI-seadmetega, 
nagu DVD-mängija, Blu-ray Disc™-i 
mängija või mängukonsool.

5  Optical in (Optilise sisend) pesa
Ühendage optilise kaabli väljundiga 
teler või muu digitaalne seade.

6  AC in ~ (vahelduvvoolu sisend) pesa
Toiteallikaga ühendamine.

7  Seinakronsteini pilu

Juhtmevaba basskõlar
See osa sisaldab ülevaadet juhtmevabast 
basskõlarist.

1 2 3

1  AC~ (vahelduvvoolu) pesa
Toiteallikaga ühendamine.

2  Pair (sidumise) nupp
Hoidke all bassikõlati sidumisrežiimi 
sisenemiseks.

3  Bassikõlari märgutuli
Näitab bassikõlati olekut vastavalt 
bassikõlari märgutulele.

LED-märgutule 
olek

Olukord

Vilgub kiiresti Bassikõlari sidumisrežiim

Põleb püsivalt Ühendatud / Sidumine 
õnnestus

Vilgub aeglaselt Sidumine ebaõnnestus
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Kaugjuhtimispult
See osa sisaldab ülevaadet 
kaugjuhtimispuldist.
1   (Ootel) nupp

• Lülitage ribakõlar sisse või 
ooterežiimi.

• APD (automaatne ooterežiim) 
lubamiseks või keelamiseks 
vajutage 20 sekundit. (15 minutit 
Auto-Standby).

2   (Allikas)
• Vajutage ribakõlari jaoks sisendi 

valimiseks.
• Bluetooth sidumisrežiimi 

käivitamiseks hoidke all.
3   (Dolby Atmos)

Virtuaalne ruumilise heli dekooder 
sees/väljas.

4   (Vaigista)
Heli vaigistamine või vaigistuse 
lõpetamine.

5  Navigeerimisnupud 
 /  (vasak/parem)

• USB-/BT-režiimis eelmisele või 
järgmisele palale liikumiseks.

• Navigeerige menüüstruktuuris 
vasakule/paremale.
/  (Üles/alla)

• Navigeerige üles/alla 
menüüstruktuuris.

 (Tsenter)
• USB-/BT-režiimis esituse 

käivitamiseks, pausiks või 
taaskäivitamiseks.

• Valiku kinnitamine.
6   (MENÜÜ)

Menüüsse sisenemine.
7   (Tagasi)

• Eelnevasse menüüsse naasmine.
• Menüüst väljumine.

8   +/- (Süsteemi helitugevus)
Süsteemi helitugevuse 
suurendamine või vähendamine.

9   +/- (Bassikõlari helitugevus)
Bassikõlari helitugevuse 
suurendamiseks või vähendamiseks.

5

6

3

1

8 9

7

4

2

Kaugjuhtimispuldi 
ettevalmistamine
• Pult võimaldab seadet 

kaugjuhtimisega juhtida.
• Isegi kaugjuhtimispuldi 6m raadiuses 

kasutamisel võib see olla võimatu, 
kui seadme ning puldi vahele jäävad 
takistused.

• Pulti teiste infrapunakiiri väljastavate 
toodete läheduses kasutamisel või 
kui teised kaugjuhtimisseadmed 
kasutavad infrapuna seadme 
lähedal, võib selle töötamine olla 
häiritud. Sama puudutab ka teisi 
seadmeid.
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Puldi aku vahetamine
Nihutage akupesa katte eemaldamiseks, 
sisestage õige polaarsusega 2 AAA-
patareid (1,5 V) ja seejärel lükake 
akupesa kaas tagasi oma kohale.
• Veenduge, et patareide (+) ja 

(–) otsad vastaksid patareipesas 
näidatud (+) ja (–) otstele.

1

2

3

Patarei ettevaatusabinõud
• Sisestage akud õige positiivse + ja 

negatiivse – polaarsusega.
• Kasutage sama tüüpi patareisid. 

Ärge kunagi kasutage erinevat tüüpi 
akusid koos.

• Kasutada võib kas taaslaetavaid 
või mittelaetavaid patareisid 
Vaadake nende siltidel olevaid 
ettevaatusabinõusid.

• Aku katte ja aku eemaldamisel olge 
teadlik oma sõrmeküüntest. 

• Ärge kaugjuhtimispulti maha 
kukutage.

• Ärge laske midagi kaugjuhtimispulti 
mõjutada.

• Ärge valage kaugjuhtimispuldile vett 
ega vedelikku. 

• Ärge asetage kaugjuhtimispulti 
märjale esemele.

• Ärge asetage kaugjuhtimispulti 
otsese päikesevalguse alla ega liigse 
kuumuse lähedale.

• Eemaldage aku kaugjuhtimispuldilt, 
kui seda ei kasutata pikka aega, kuna 
võib tekkida korrosioon või aku leke, 
mis võib põhjustada kehavigastusi 
ja/või varalist kahju ja/või tulekahju.

• Ärge kasutage ettenähtust erinevaid 
akusid.

• Ärge segage vanu ja uusi akusid.
• Ärge kunagi laadige ühekordseid 

akusid.

Paigutus
Paigaldage bassikõlar ribakõlarist 
vähemalt 1 m ja seinast 10 cm kaugusele.
Parimate tulemuste saavutamiseks 
paigaldage bassikõlar nii, nagu allpool 
näidatud.
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Seinakinnitus

Märkus

 • Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, 
võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või 
kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge 
oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole

 • Enne seinale kinnitamist veenduge, et sein peab 
vastu ribakõlari raskusele.

 • Enne seinale kinnitamist ei tohi eemaldada 
ribakõlari alt nelja kummijalga, neid ei saa 
tagasi panna.

 • Olenevalt Teie ribakõlari seinakinnituse tüübist 
veenduge, et kasutate kinnitamiseks sobiva 
pikkuse ja diameetriga kruve.

 • Kontrollite, kas USB-pesa ribakõlari taga on 
USB-seadmega ühendatud. Kui ühendatud 
USB-seade segab seinakinnitust, peate valima 
sobiva suurusega USB-seadme.

Kruvi pikkus/diameeter
 

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

4 mm /
0,16"

>32 mm / 1,26"

Soovitav seinakinnituse kõrgus.
Soovitav on paigaldada teler enne 
kõlarit seinale. Eelseadistatud teleriga 
on ribakõlari seinakinnitus 50 mm / 2.0” 
teleri allosast.

HOIATUS!
 • Seinale paigaldamisel peab selle kahjustuste 

vältimiseks vastavalt juhistele kindlalt kinnitama.
 • Soovitav seinakinnituse kõrgus.: ≤ 1,5 meetrit.

3

4

1 ~50 mm / 2,0"

484 mm / 19”

2
3,5-4 mm / 0,14 -0,16"

4 mm /
0,16"

>32 mm / 1,26"

1 Puurige seina 2 paralleelset auku 
 (Ø 3-8 mm sõltuvalt seina tüübist).

 » Aukude vaheline kaugus on:  
484 mm / 19”

 » Saate kasutada kaasasolevat 
seinakinnituse malli, et aidata 
puurimisauke seinal.

2 Kinnitage tüüblid ja kruvid 
aukudesse.

 » Jätke kindlasti 3,5-4 mm suurune 
vahe seina ja kruvi pea vahele.

3 Kinnitage seinakronsteimid (x2) 
ribakõlari taha.

4 Riputage ribakõlar kurvide külge.
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3  Ühendamine
Seeles osas õpetatakse teile, kuidas 
ribakõlarit teleri ja teiste seadmetega 
ühendada ning seejärel seadistada.
Lisainfot ribakõlari ja tarvikute 
põhiühenduste kohta vaadake 
lühijuhendist.

Märkus

 • Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate 
infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.

 • Enne uute ühenduste loomist või nende 
muutmist veenduge, et kõik seadmed on 
vooluvõrgust väljas.

Dolby Atmos®
Dolby Atmos pakub teile kaasahaaravat 
kuulamiselamust, pakkudes heli 
kolmemõõtmelises ruumis ning Dolby heli 
rikkalikkust, selgust ja võimsust. Lisateabe 
saamiseks külastage veebisaiti  
dolby.com/technologies/dolby-atmos

Dolby Atmos ® kasutamiseks
Dolby Atmos® on saadaval HDMI-
režiimis. Ühenduse üksikasjad leiate 
jaotisest „HDMI-ühendus“.

1 Dolby Atmos® kasutamiseks HDMI 
sisend-/HDMI-ARC/ARC-režiimis 
peab teie teler toetama Dolby 
Atmos ®-t.

2 Veenduge, et ühendatud 
välisseadme digitaalheliväljundis on 
bitivoo jaoks valitud “No Encoding” 
(kodeerimine puudub) (nt Blu-ray 
DVD-mängija, teler jne).

3 Sisestades Dolby Atmose / Dolby 
Digital / PCM-vormingu, kuvab 
ribakõlari DOLBY ATMOS / DOLBY 
AUDIO / PCM / DOLBY SURROUND

Märkus

 • Dolby Atmose täielik elamus on saadaval ainult 
siis, kui SoundBar on HDMI 2.0 kaabli kaudu 
allikaga ühendatud.

 • Ribakõlar toimib ka siis, kui see on ühendatud 
teiste meetoditega (nt digitaalne optiline 
kaabel), kuid need ei toeta kõiki Dolby® 
funktsioone. Seda arvestades on meie soovitus 
ühendada HDMI kaudu, et tagada Dolby® 
täielik tugi.

HDMI-pesasse 
ühendamine
Mõned 4K HDR-telerid vajavad HDR-
sisu vastuvõtuks HDMI-sisendit või 
pildiseadeid. Lisateavet HDR-ekraani 
seadistamise kohta leiate oma teleri 
kasutusjuhendist.

Valik 1:
HDMI eARC (Enhance Audio Return 
Channel)
Teie ribakõlar toetab HDMI-d e ARC/
ARC-ga (võimenda heli tagasikanalit). Kui 
teie teler on HDMI / ARC ühilduvusega, 
saate kuulata teleri heli oma ribakõlarist 
üksik HDMI-kaablit kasutades.

HDMI (eARC/ARC)

HDMI out
(eARC)

TV

1 Lülitage oma teleris sisse HDMI-
CEC kasutamine. Lisateavet vt 
kasutusjuhendist.
• HDMI ARC ühendus võib 

teleris olla erinevalt sildistatud. 
Lisateavet leiate teleri 
kasutusjuhendist.



13ET

2 Kasutades HDMI-kiirkaablit 
ühendage HDMI OUT (ARC)-TO TV 
konnektor HDMI ARC ühendusega 
oma teleris.

Märkus

 • Teie teler peab HDMI-CEC ja ARC funktsiooni 
toetama. HDMI-CEC ja ARC peab olema 
sisselülitatud.

 • HDMI-CEC ja ARC seaded võivad telerist 
sõltuvalt erineda. ARC funktsiooni üksikasjad 
leiate oma teleri kasutusjuhendist.

 • Kasutage kindlasti HDMI -kaableid, mis 
toetavad ARC-funktsiooni.

Valik 2: Standardne HDMI
Kui teie teler ei ühildu HDMI ARC-ga, 
ühendage oma ribakõlari teleriga 
standardse HDMI-ühenduse kaudu.

HDMI in

HDMI out

Blu-ray Player/DVD Player 
/Recorder/Set-top Box...

TV
HDMI out

(eARC)

HDMI in

1 Kasutage HDMI-kaablit 
Soundbari HDMI ühendamiseks 
oma välisseadmetega (nt 
mängukonsoolid, DVD-mängijad ja 
Blu-ray-mängijad).

2 Kasutage SoundBari HDMI out 
(eARC) pesa ühendamiseks teleri 
HDMI-pesaga HDMI-kaablit.

Optilisse pesasse 
ühendamine
1 Kasutades optilist kaablit, ühendage 

optilise kaabli sisend oma ribakõlaril 
Optical out sisendiga teleris või muul 
seadmes.

Optical out

Optical in

TV

• Digitaalne optiline sisend võib 
olla märgistatud Spdif või Spdif 
out.

Audio in pesasse 
ühendamine

a. Kasutage 3,5 mm helikaablit
• Kasutage teleri kõrvaklappide pesa 

ja seadme ühendamiseks 3,5 mm -  
3.5 mm Audio in (komplektis).

Headphone
(3.5mm)

Audio out

Audio in

TV

a. Kasutage 3,5 mm RCA-
helikaablit

• Kasutage teleri RCA pesa ja seadme 
ühendamiseks 3,5 mm Audio in 
(komplektis).

Audio in

R

L

Audio out

TV
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Toite ühendamine
• jälgige, et oleksite enne 

alalisvoolukaabli ühendamist teinud 
kõik muud ühendused.

• Toote kahjustamise oht! Kontrollige, 
kas toitepinge vastab seadme taga 
või küljel näidatud pingele.

1 Ühendage kaabel ribakõlar AC~ 
pesasse seejärel pistikupesasse.

2 Ühendage kaabel bassikõlari AC~ 
pesasse seejärel pistikupesasse.

For EU

For UK
or

For EU

For UK
or

4

AC~

1

2

3

1

2

3

*  Juhtmete arv ja pistiku tüüp võib 
regiooniti erineda.

Bassikõlariga sidumine
Automaatne sidumine
Ühendage ribakõlar ja bassikõlad 
pistikupesadesse ning seejärel lülitage 
seadmes  või puldiga ON. Bassikõlar ja 
ribakõlar seotakse automaatselt.

 » Näitab bassikõlati olekut 
vastavalt bassikõlari märgutulele.

LED-märgutule 
olek Olek

Vilgub kiiresti Bassikõlari sidumisrežiim

Põleb püsivalt Ühendatud / Sidumine 
õnnestus

Vilgub aeglaselt Sidumine ebaõnnestus

Nõuanne

 • Ärge vajutage bassikõlari taga Pair-lülitile, välja 
arvatud käsitsi sidumine.

Käsitsi sidumine
Kui juhtmevabast bassikõlarist ei ole 
kuulda muusikat, siduge bassikõlar 
käsitsi.
1 Ühendage mõlemad seadmed 

pistikupesadest uuesti lahti, ning 
seejärel ühendage uuesti 3 minuti 
pärast.

2 Hoidke 3 sekundit all pair lülitit 
bassikõlari taga.

 » Sidumise märgutuli bassikõlaril 
hakkab kiiresti vilkuma.

3 Seejärel vajutage ribakõlaril  või 
lülitage puldiga seade sisse.

 » Märgutuli bassikõlaril jääb edukal 
sidumisel püsivalt põlema.

4 Kui sidumise märgutuli jääb vilkuma, 
korrake samme 1-3.

Nõuanne

 • Bassikõlar peab olema ribakõlarist takistusteta 
raadiuses 6 m (lähemal on parem).

 • Eemaldage bassikõlari ja ribakõlari vahelt 
esemed.

 • Kui juhtmevaba ühendust uuesti ebaõnnestub, 
kontrollige ega asukohas ei ole tugevat häiret 
(nt elektroonilise seadme häire). Eemaldage 
tugevad häired ja korrake ülaltoodud 
toiminguid.
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4  Ribakõlari 
kasutamine

See osa näitab, kuidas mängida 
ühendatud seadmetest ribakõlari kaudu 
heli.

Enne alustamist
• Looge vajalikud ühenduset, mida 

on kirjeldatud lühijuhendis või 
kasutusjuhendis.

• Valige ribakõlaril õige allikas teiste 
seadmete jaoks.

Sisse- ja väljalülitamine
• Lülitades seadme esmakordselt 

pistikupessa, läheb seade 
ooterežiimi.

• Ribakõlari sisse- või ooterežiimi 
lülitamiseks vajutage ribakõlari või 
kaugjuhtimispuldie  nuppu. 

• Kui soovite ribakõlari täielikult 
välja lülitada, ühendage põhipistik 
põhipesast lahti.

Režiimide valimine
USB, helisisendi, optilise, button 
repeatedly on the soundbar or on the 
remote control to select the USB, Audio 
in, Optical, HDMI eARC/ARC, HDMI 
in, BT (Bluetooth) valimiseks vajutage 
korduvalt  nuppu ribakõlaril või 
kaugjuhtimispuldi nuppu.

 » Ekraanil kuvatakse valitud režiim.

Ekraan Olek
USB

AUX Audio in

BT

NO BT

Bluetooth
 • Ühendatud
 • Ühendus

OPT Optiline

E-ARC

ARC

HDMI eARC
HDMI ARC

HD I HDMI IN

Helitugevuse muutmine
Ribakõlari helitugevuse muutmine
Süsteemi helitugevuse suurendamiseks 
või vähendamiseks vajutage 
kaugjuhtimispuldi +/- või seadme  +/- 
(Helitugevus) nuppe.

• Heli summutamiseks vajutage  
(Vaigista) kaugjuhtimispuldil.

• Heli taastamiseks vajutage uuesti 
 (Vaigista) või vajutage +/- 

(Helitugevus).

Bassikõlari helitugevuse muutmine
Bassikõlari helitugevuse suurendamiseks 
või vähendamiseks vajutage  
kaugjuhtimispuldi +/- (subwoofer 
volume) nuppe.
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Dolby-helirežiim
Kogege kaasahaaravat helielamust Dolby 
helirežiimidega.
1 Dolby režiimi sisse- või väljalülitamiseks 

vajutage kaugjuhtimispuldi nuppus . 
• On (sees): Looge Dolby 

kuulamiselamus. (Upmix 
(miksimine): Kasutage kõiki 
kõlareid täielikult ära).

• Off (väljas): Kasutage kanali 
vaikekanali kuulamist. (Standard: 
Kõlarite väljund järgib 
vaikekanalit.)

Märkus

 • Mitte-HDMI ühenduste puhul (nt USB, Bluetooth, 
OPTICAL or AUDIO IN) tekivad vaid piiratud 
kõrguseruumilise heli efektid.

Seadistusmenüü
Seade võimaldab teil konfigureerida 
täpsemaid seadeid, et pakkuda teile veelgi 
paremat kogemust.

Nupp Funktsioon
Menüüsse sisenemine

 /  Menüüstruktuuris üles/alla 
navigeerimine.

 / Eelmine/järgmine valik

Seadistusmenüüst väljumine

1 Menüü avamiseks vajutage 
kaugjuhtimispuldi nuppu  (MENÜÜ).

2 Valige sisu kaugjuhtimispuldi 
nupuga /  (alla/üles) .

3 Muutke iga sätte algväärtusi 
kursorite /  (vasak/parem) abil .

• Eelmisele kuvale naasmiseks / 
seadete juurest väljumiseks vajutage 
nuppu  (Tagasi).

Ekraan Kirjeldus

EQ
Ekvalaiseri (EQ) efekti 
valimiseks

 XX Madala tooni reguleerimine

 xx Kõrge tooni reguleerimine

AV YNC Audio Delay määramine

CTRXX
Keskkanali helitugevuse 
reguleerimine

DI P
Ekraani väljalülitamise 
seadistus 

BT PAIR

Bluetoothiga sidumise 
alustamine
(Only in BT mode)

APD Auto-standby ON/OFF 

DI  XX Set display brightness

EQ
Valige helirežiimid, mis sobivad muusika 
või videoga: MOVIE, MUSIC, VOICE, 
STADIUM.
• MOVIE (FILM): Looge ruumilise heli 

kuulamiselamus. Ideaalne filmide 
vaatamiseks.

• MUSIC (MUUSIKA): Looge 
3.1-kanaliline või mitmekanaliline 
stereoheli. Ideaalne muusika 
kuulamiseks.

• VOICE (HÄÄL): Looge heliefekt, mis 
muudab inimese hääle selgemaks ja 
kõlavamaks.

• STADIUM (STAADION): Looge 
õhkkond, nagu vaataksite staadionil 
spordimängu.

 » Vaikimisi on EQ määratud 
režiimile MOVIE.

Bass/Treble
Muutke selle toote madala sageduse 
(bass) ja kõrgsageduse (treble) seadeid.

• BAS -5 ... BAS +5
• TRB -5 ... TRB +5

 » Vaikimisi on Bass/Treble 
määratud režiimile 0.
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AV SYNC
Audio Delay määramine.
Videopildi töötlemine onmõnikord 
kauem kui helisignaali töötlemiseks 
vajalik aeg. Seda nimetatakse 
„viivitusega”. Audio Delay funktsioon on 
mõeldud selle viivituse kõrvaldamiseks.

• AV 00. AV 10 ... AV200
 » Vaikimisi on heliviivitus määratud 

režiimile 00.

CTR (Center)
Keskkanali helitugevuse reguleerimine

• CTR-5 ... CTR+5
 » Vaikimisi on keskanali helitugevus 

määratud režiimile 0.

DISP (Display off)
Ekraan lülitatakse välja pärast 
mittekasutamist (kasutaja ei kasuta) 
3 sekundi jooksul ning seda peetakse 
meele ja järgmisel käivitamisel valitakse 
uuesti.

• ON: Kuvatakse 3 sekundi jooksul 
pärast mittetöötamist (kasutaja ei 
kasuta). 

• OFF: Ekraan ei lülitu välja.
 » Vaikimisi on ekraan määratud 

režiimile ON.

BT/PAIR
Bluetoothi sidumisrežiimi sisenemine.
• Kui soovite oma ribakõlari ühendada 

mõne teise Bluetooth-seadmega, 
saate kõigi seadmete ühenduse 
katkestamiseks ja Bluetooth-sidumise 
režiimi sisenemiseks aktiveerida 
menüü (BT-PAIR).

 » Vajutage  > valige „BT PAIR” 
> seejärel vajutage  (ENTER ), 
et kinnitada Bluetooth-sidumise 
režiimi.

• Bluetooth seadme sidumiseks 
järgige samme jaotises „Bluetooth-
seadmetest esitamine“.

Märkus

 • “BT PAIR” menüü kuvatakse ainult siis, kui 
praegune signaali allikas onrežiimis “BT”.

APD (automaatne ooterežiim)
Seade lülitub 15 minuti pärast 
automaatselt ooterežiimile, kui teler 
või väline seade ühendatakse lahti või 
lülitatakse välja.

• ON: Auto-standby ON.
• OFF: Auto-standby OFF.

 » Vaikimisi on Auto-
Standbymääratud režiimile ON.

DIM
Ekraani ereduse reguleerimine.

• HIGH (kõrge), MID (keskmine), 
LO (madal)

 » Vaikimisi on ekraan määratud 
režiimile MID.

Tehaseseadete 
taastamine
Tehaseseadete taastamine.
• Lülitage ribakõlar sisse, vajutage ja 

hoidke samaaegselt nuppe  ja  8 
sekundit all.

 » Ekraan näitab “RESET” 5 
sekundit.

 » Süsteemi taaskäivitumise ajal 
kuvatakse ekraanile “REBOOT”
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Bluetooth-seadmest 
esitamine
Ühendage ribakõlar Bluetooth-
seadmega (näiteks iPad, iPhone, iPod 
touch, Android telefon või sülearvuti), 
seejärel saate kuulata ribakõlari kaudu 
helifaile, mis on Teie seadmes.
1 Soundbar-režiimi lülitamiseks 

vajutage  (Bluetooth).
 » Kuvapaneelil ei kuvata NO BT 

2 Lülitage Bluetooth-seadmel 
Bluetooth sisse, otsige ja valige 
Philips TAB7807, et ühendamist 
alustada (Bluetoothi sisselülitamise 
kohta saate lisateavet Bluetooth-
seadme kasutusjuhendist).

3 Oodake, kuni kuulete ribakõlarist 
helisignaali.

 » Kui ühendus on edukalt 
ühendatud , kuvatakse 
näidikupaneelil BT.

4 Valige ja esitage helifaile või 
muusikat oma Bluetooth-seadmest.
• Esituse jal kõne sissetulemisel 

läheb muusika pausile. Kõne 
lõppemisel esitus jätkub.

• Kui Bluetooth seade toetab 
AVRCP-profiili, saate pala 
vahelejätmiseks vajutada  /  või 
esituse pausiks/jätkamiseks .

Uue Bluetooth-seadme sidumiseks 
ja ühendamiseks

1 Bluetooth-režiimis vajutage  > 
valige „BT PAIR” > seejärel vajutage 

 (ENTER ), et kõik seadmed lahti 
ühendada ja siseneda Bluetooth-
sidumise režiimi.

• Alternatiivselt Bluetooth 
sidumisrežiimi käivitamiseks hoidke 
all  nuppu.

 » Ribakõlari annab helisignaali ja 
ekraanilkuvatakse „PAIRING“.

2 Bluetooth seadme sidumiseks 
järgige samme jaotises „Bluetooth-
seadmetest esitamine“.

Märkus

 • Avatud ruumis, kus ei ole takistusi. Bluetooth-
seadme töövahemik on umbes 10 meetrit.

 • Ühilduvus kõigi Bluetooth-seadmetega ei ole 
garanteeritud.

 • Muusika voogedastamist võivad segada 
mistahes takistused seadme ja ribakõlari 
vahel, nagu näiteks seinad, metallist ümbrised 
seadmel või muud lähedalasuvad seadmed, mis 
töötavad samal sagedusel.
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Välise seadme kuulamine
Kontrollige, kas kõlar on teleri või 
heliseadmega ühendatud.
1 Helisisendi, optilise, USB, Audio 

in, Optical, HDMI eARC/ARC, 
HDMI in valimiseks vajutage 
korduvalt  nuppu ribakõlaril või 
kaugjuhtimispuldi nuppu.

2 Juhtige esitust otse oma seadmest.
3 Helitugevuse reguleerimiseks 

vajutage +/– (Volume) nuppudele.
 » Kui valite mõne muu 

helivormingu, kuvatakse 
SoundBar » järgmiselt:

Heli (lühend) Ekraan
LPCM 2ch PCM
LPCM 5.1ch PCM
LPCM 7.1ch PCM
Dolby Digital Dolby AUDIO
Dolby TrueHD Dolby AUDIO
Dolby Digital Plus Dolby AUDIO
Dolby Atmos - 
Dolby TrueHD Dolby Atmos

Dolby Atmos - 
Dolby Digital Plus Dolby Atmos

Märkus

 • Ribakõlar ei pruugi olla võimeline dekodeerima 
kõiki sisendallika heliformaate. Sel juhul 
on seade vait. See EI OLE defekt. Jälgige, et 
sisendallika  
(nt teler, mängukonsool, DVD-pleier jne) 
heliseade on seatud PCM või Dolby Digital 
(vaadake sisendallika kasutusjuhendit) HDMI in 
/ HDMI ARC / Optical input.

Heli USB-kaudu esitamine
Saate nautida heli USB-seadmetelt, nagu 
MP3 ja USB-mälupulk.
1 Sisestage USB-seade.

2 Helisisendi, optilise, USB-režiimi 
valimiseks vajutage korduvalt 

 nuppu ribakõlaril või 
kaugjuhtimispuldil.

 » Ekraanipaneelil kuvatakse USB. 
3 Taasesitamise ajal:

Nupp Toiming

  Esitamimine, paus või esituse 
jätkamine.

 / Eelmisele või järgmisele palale 
hüppamiseks.

Märkus
 • See toode ei pruugi sobida teatud tüüpi USB-

mäluseadmetega.
 • Kui kasutate USB-pikenduskaablit, USB-jaoturit 

või USB-multifunktsionaalset kaardilugejat, ei 
pruugi USB-salvestusseadet tuvastada. 

 • Ärge eemaldage USB-mäluseadet failide 
lugemise ajal.

 • Seade saab toetada kuni 128 GB mälumahuga 
USB-seadmeid.

 • See seade saab esitada MP3- / WAV- /  
FLAC-faile.

 • USB-pesa tugi: 5 V  500 mA.
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Toetatud heliformaadid

HDMI in
  

LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 
7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital 
plus, Dolby True HD, Dolby MAT, 
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, 
Dolby Atmos - TrueHD, Dolby 
Atmos - Dolby MAT.

HDMI 
eARC

LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 
7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital 
plus, Dolby True HD, Dolby MAT, 
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus, 
Dolby Atmos - TrueHD, Dolby 
Atmos - Dolby MAT.

HDMI 
ARC

LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby 
Digital, Dolby Digital plus, Dolby 
Atmos - Dolby Digital Plus

Optiline LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital

Bluetooth SBC

USB MP3 / WAV / FLAC

5  Toote 
tehniline 
kirjeldus
Märkus

 • Tehnilised andmed ja kujundus 
võivad muutuda ette teatamata.

Bluetooth / Wireless

Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
Bluetoothi versioon V 5.1
Bluetoothi 
sagedusvahemik / 
saatja toide (EIRP)

2402 ~ 2480 MHz 
< 10 dBm

2,4G traadita 
sagedusvahemik / 
saatja toide (EIRP)

2406 ~ 2474 MHz
< 10 dBm

Võimendi sektsioon

Väljundvõimsus RMS 310 W @THD<=10 %;
Max. 620 W

Ribakõlar

Toiteallikas 100 - 240 V ~  
50 / 60 Hz

Võimsustarve 40 W
Elektritarve 
ooterežiimis < 0,5 W 

Sageduskaja 140 Hz - 20 kHz
Kõlarite takistus 8 Ω x 6
Mõõdud (L x K x S) 800 x 65 x 106 mm
Kaal 2,5 kg
Töötemperatuur 0 °C - 45 °C

Bassikõlar

Toiteallikas 100 - 240 V ~  
50 / 60 Hz

Võimsustarve 45 W
Elektritarve 
ooterežiimis < 0,5 W

Sageduskaja 35 Hz - 140 Hz
Takistus 3 Ω
Mõõdud (L x K x S) 190 x 410 x 309 mm 
Kaal 6,0 kg
Töötemperatuur 0 °C - 45 °C

USB

USB otseversioon 2.0 Full Speed
USB 5 V  500 mA

Kaugjuhtimispult

Kaugus/nurk 6 m/30°
Aku tüüp AAA (1,5 V x 2)
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6  Tõrkeotsing
Hoiatus!

 • Elektrilöögi oht! Ärge kunagi selle toote 
korpust eemaldage.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise 
teha parandustöid.
Kui toote kasutamisel esineb probleeme, 
siis enne meiega ühenduse võtmist vaadake 
üle järgmised punktid. Kui teil on jätkuvalt 
probleeme, siis saate abi veebilehelt  
www.philips.com/support.

Põhiseade
Põhiseade nupud ei tööta.
• Ühendage ribakõlar mõneks minutiks 

vooluvõrgust lahti ja seejärel 
taasühendage.

Toide puudub
• Kontrollige, kas alalisvoolukaabel on 

korrektselt ühendatud.
• Kontrollige, kas pistikupesas on vool.
• Vajutage puldi  nupule või lülitage 

ribakõlar sisse.

Heli
Ribakõlaris puudub heli.
• Ühendage helikaabel oma ribakõlarist 

teleri ja teiste seadmetega. Siiski ei vaja 
te eraldi heliühendust, kui:

      - ribakõlar ja teler on ühendatud HDMl 
ARC ühenduse kaudu või

      - seade on ühendatud HDMI-liidesega 
Soundbar-pistmikul.

• Valige kaugjuhtimispuldiga õige 
heliväljund.

• Veenduge, et ribakõlar on täielikult 
välja tõmmatud.

• Lähtestage see toode oma 
tehaseseadetele (vt ’Tehaseseadete 
taastamine’).

Moondunud heli või kaja.
• Teleri heli läbi ridakõlari esitamisel 

jälgige, et teler on vaigistatud.

Heli ja video ei ole sünkroonitud.
• Vajutage  seadistusmenüü 

sisestusklahvi ,valige heli videoga 
sünkroonimiseks „ AV SYNC”.

Ribakõlaris puudub heli.
• Ühendage basskõlar käsitsi 

põhiseadmega.
• Suurendage helitugevust. Vajutage 

puldi või ribakõlari + (Volume Up) 
nupule.

• Kui kasutate ühte digisisenditest ja heli 
puudub:

      - Proovige seadistada teleri väljundit 
PCM-sse või

      - Ühendage otse oma Blu-ray/teiste 
allikatega.

      - Mõned telerid ei edasta digitaalset 
heli.

• Teie teler võib olla seatud erinevale 
heliväljundile. Kontrollige, et 
heliväljundi seade oleks FIXED 
(fikseeritud) või STANDARD, mitte 
VARIABLE (muutuv)E. Vaadake 
üksikasju teleri kasutusjuhendist.

• Bluetoohi kasutamisel kontrollige, et 
allka heli on sisselülitatud ja seade ei 
ole vaigistatud.

• Kui taasesitus külmutab ja Wi-Fi-
režiimis heli puudub, kontrollige palun, 
kas teie koduvõrk on normaalne. 

Bluetooth
Seadet ei saa ribakülarist 
lahtiühendada.
• Seade ei toeta ribakõlari jaoks vajalikke 

profiile.
• Te ei ole seadmes Bluetooth-

funktsiooni lubanud. Bluetoothi 
sisselülitamiseks vaadake seadme 
kasutusjuhendit.
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• Seade ei ole korrektselt ühendatud. 
Ühendage seade korrektselt.

• Ribakõlar on juba ühendatud teise 
Bluetooth-seadmega. Eemaldage 
ühendatud seade ja proovige uuesti 
ühendada.

Heliesituse kvaliteet ühendatu 
Bluetooth-seadmest on halb.
• Bluetoothi vastuvõtutase on halb. 

Signaali vastuvõtt on halb. Viige seade 
ribakõlarile lähemale või eemaldage 
takistused seadme ja ribakõlari vahelt.

Selle seade Bluetooth nime ei ole minu 
seadme Bluetoothis näha.
• Kontrollige, kas teie Bluetooth seadmes 

on Bluetooth funktsioon sisselülitatud.
• Paaritage seade uuesti Bluetooth 

seadmega.

Dolby Atmos
Ei suuda saavutada tuntavaid Dolby 
Atmose efekte.
• Mitte-HDMI ühenduste puhul (nt USB, 

Bluetooth, OPTICAL or AUDIO IN) 
tekivad vaid piiratud kõrguseruumilise 
heli efektid. Parima Dolby Atmose 
toime saavutamise kohta vt lõik „Dolby 
Atmos”.

Pult ei tööta
• Enne taasesituse nuppudele vajutamist 

valige kõigepealt korrektne allikas.
• Vähendage seadme ja puldi vahelist 

kaugust.
• Sisestage aku õige polaarsusega (+/-).
• Vahetage aku.
• Suunake pult otse seadme andurile.

Bassikõlar on tegevusetu või 
bassikõlari märgutuli ei põle
• Bassikõlari lähtestamiseks võtke selle 

pistik pesast välja ja ühendage uuesti 3 
minuti pärast.

Trademarks:

The terms HDMI, HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, and the HDMI Logo 
are trademarks or registered trademarks of 
HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the 
double-D symbol are registered trademarks 
of Dolby Laboratories Licensing Corporation. 
Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Confidential unpublished 
works. Copyright © 2012–2021 Dolby 
Laboratories. All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos are 
registered trademarks owned by Bluetooth 
SIG, Inc. and any use of such marks by MMD 
Hong Kong Holding Limited is under license. 
Other trademarks and trade names are those 
of their respective owners. 
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