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Használati útmutató
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a támogatást:

www.philips.com/support

7000-es sorozat
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1  Fontos 
biztonsági 
előírások

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

Biztonság

Ismerje meg az alábbi biztonsági 
jelöléseket

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

 Ez a II. érintésvédelmi osztályú 
készülék kettős szigeteléssel 
ellátott, és nem rendelkezik 
védőföldeléssel.

  Váltakozó feszültség

 Kövesse a használati útmutató 
utasításait!

 FIGYELEM!   
Figyelmeztetés: Áramütés-veszély!

 A felkiáltójel célja, hogy felhívja 
a felhasználó figyelmét az 
üzemeltetéssel kapcsolatos fontos 
utasításokra.

Áramütés- vagy tűzveszély!
• Mielőtt létrehozna vagy 

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

• Ne tegye ki a terméket és tartozékait 
esőnek vagy víznek. Ne helyezzen 
folyadéktartályokat, például vázákat 
a termék közelébe. Ha folyadék 
került a készülékre vagy a készülékbe, 
azonnal húzza ki azt a hálózati 
aljzatból. Vegye fel a kapcsolatot az 
Ügyfélszolgálattal, és ellenőriztesse a 
terméket használat előtt.

• Soha ne helyezze a terméket és 
tartozékait nyílt láng vagy más 
hőforrás közelébe, ideértve a 
közvetlen napfényt is.

• Ne helyezzen tárgyakat a készülék 
szellőző- vagy egyéb nyílásaiba.

• Ha a hálózati csatlakozó vagy 
egy készülékcsatlakozó szolgál 
megszakítóként, annak mindig 
könnyen működtethetőnek kell 
maradnia.

• Az akkumulátort/elemeket (az 
akkumulátorcsomagot vagy 
a beépített akkumulátorokat) 
nem szabad túlzott hőhatásnak, 
például napsütésnek, tűznek vagy 
hasonlónak kitenni.

• Villámlással járó vihar előtt húzza ki 
a terméket a hálózati aljzatból. 

• Amikor kihúzza a hálózati kábelt, 
mindig a dugót húzza, és soha ne a 
vezetéket.

• Trópusi és/vagy mérsékelt 
éghajlaton használja a terméket.

Rövidzárlat- vagy tűzveszély!
• Az azonosításhoz és a tápellátás 

névleges teljesítményéhez nézze 
meg a termék hátulján vagy alján 
található típuslemezt.

• Mielőtt a terméket a hálózati 
aljzathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, 
hogy a tápfeszültség megegyezik-e 
a termék hátulján vagy alján 
feltüntetett értékkel. Soha ne 
csatlakoztassa a terméket a hálózati 
aljzatba, ha a feszültség eltérő.

Sérülés vagy a termék károsodásának 
kockázata!
• Fali rögzítéshez a terméket 

biztonságosan kell a falhoz 
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rögzíteni a telepítési útmutatónak 
megfelelően. Kizárólag a 
mellékelt fali konzolt használja (ha 
rendelkezésre áll). A nem megfelelő 
fali rögzítés balesetet, sérülést 
vagy kárt okozhat. Ha bármilyen 
kérdése van, keresse fel az országos 
Ügyfélszolgálatot.

• Ne helyezze a terméket vagy 
bármilyen tárgyat a tápkábelre vagy 
más elektromos berendezésre.

• Ha a terméket 5°C alatti 
hőmérsékleten szállították, 
kicsomagolás után várja meg, amíg 
szobahőmérsékletűre melegszik, és 
csak így csatlakoztassa a hálózati 
aljzathoz.

• A termék egyes részei üvegből 
készülhetnek. A sérülés és a 
károsodás elkerülése érdekében 
óvatosan kezelje.

Túlmelegedés-veszély!
• Ne telepítse a terméket zárt térben. 

A termék körül mindig hagyjon 
szellőzés céljából legalább négy 
hüvelyknyi (10 cm) területet. 
Ügyeljen arra, hogy függönyök és 
más tárgyak soha ne fedjék el a 
termék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!
• Ne cserélje fel az elemeket (régi és új 

vagy szén és alkáli, stb.)
• VIGYÁZAT: A hibásan elhelyezett 

elemek felrobbanhatnak. Az 
elemeket kizárólag azonos vagy 
egyenértékű típusra cserélje.

• Vegye ki az elemeket, ha lemerültek, 
vagy ha hosszabb ideig nem fogja 
használni a távirányítót.

• Az elemek olyan vegyi anyagokat 
tartalmaznak, amelyeket megfelelő 
módon kell ártalmatlanítani.

Megjegyzés

 • A besorolási címkét a készülék alján vagy 
hátulján találja.

A termék gondozása
A termék tisztítására kizárólag 
mikroszálas ruhát használjon.

A környezet védelme
A régi termék és akkumulátor 
ártalmatlanítása
 Ezt a terméket kiváló minőségű 

anyagokból és alkatrészekből 
tervezték és gyártották, amelyek 
újrahasznosíthatók és 
újrafelhasználhatók.

Ez a jelölés azt jelenti, hogy a 
termék a European Directive 
2012/19/EU hatálya alá tartozik.

Ez a jelölés azt jelenti, hogy a 
termék a European Directive 
2013/56/EU hatálya alá tartozó 
akkumulátorokat/elemeket 
tartalmaz, amelyek nem 
ártalmatlaníthatók a normál 
háztartási hulladékkal együtt.

Tájékozódjon az elektromos és 
elektronikai termékek, illetve elemek 
helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse 
a helyi előírásokat, és soha ne dobja ki a 
terméket és az akkumulátort/elemeket 
a normál háztartási hulladékkal együtt. 
A régi termékek és akkumulátorok 
helyes ártalmatlanítása segít megelőzni 
a környezetre és az emberi egészségre 
gyakorolt káros hatásokat.

Az eldobható elemek eltávolítása
Az eldobható elemek eltávolításával 
kapcsolatban lásd az elemek 
behelyezése című részt.
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Megfelelőségi 
nyilatkozat 
Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióberendezések 
interferenciájára vonatkozó 
követelményeinek.
Az MMD Hong Kong Holding Limited 
ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel 
a RED Directive 2014/53/EU  alapvető 
követelményeinek és egyéb vonatkozó 
rendelkezéseinek, valamint a UK Radio 
Equipment Regulations SI 2017 No 
1206 szabályzatnak. A megfelelőségi 
nyilatkozatot a  
www.philips.com/support oldalon 
találja.

Segítség és támogatás
Széleskörű online támogatásért 
látogasson el a www.philips.com/
support oldalra, ahol:
• letöltheti a használati útmutatót és a 

gyors üzembe helyezési útmutatót;
• videós útmutatókat tekinthet meg 

(csak bizonyos modellek esetén 
elérhető);

• választ kaphat a gyakran ismételt 
kérdésekre (GYIK);

• kérdést tehet fel e-mailben;
• cseveghet ügyfélszolgálati 

munkatársunkkal.
A nyelv kiválasztásához kövesse a 
weboldalon található utasításokat, majd 
adja meg terméke modellszámát.
Emellett az országában található 
Fogyasztói ügyfélszolgálathoz is 
fordulhat. A felkeresés előtt írja le a 
termék modellszámát és sorozatszámát. 
Ezt az információt a termék hátulján 
vagy alján találja.
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FCC információ
MEGJEGYZÉS: A berendezés a 
bevizsgálása alapján megfelel a B 
osztályú digitális eszközökhöz az FCC 
szabályok 15. szakasza értelmében előírt 
határértékeknek. A határértékek lakott 
területen észszerűen elvárható védelmet 
biztosítanak a káros interferenciával 
szemben. A berendezés rádiófrekvenciás 
energiát hoz létre, alkalmaz, és 
sugározhat, valamint ha nem az 
utasításoknak megfelelően helyezik 
üzembe, illetve használják, zavarhatja a 
rádiófrekvenciás kommunikációt.
Nincs azonban garancia arra, hogy 
egy adott konfigurációban nem lép fel 
interferencia. Amennyiben a berendezés 
zavarja a rádió- vagy televízióadás 
vételét (ezt a berendezés be- vagy 
kikapcsolásával lehet megállapítani), 
a felhasználó megpróbálhatja az 
interferenciát a következő lépésekkel 
megszüntetni:
• Állítsa át vagy helyezze át a 

vevőantennát.
• Vigye a készüléket messzebb a 

vevőkészüléktől.
• A berendezést csatlakoztassa a 

vevőegységtől eltérő áramkörhöz 
tartozó elektromos aljzathoz.

• Amennyiben segítségre van 
szüksége, konzultáljon a 
viszonteladójával vagy egy tapasztalt 
rádió/TV szerelővel.

FCC/IC figyelmeztetés:
• Ezt a berendezést a radiátortól és az 

Ön testétől legalább 20 cm-re kell 
telepíteni és működtetni.

• A megfelelőségért felelős szervezet 
kifejezett engedélye nélküli 
változtatások vagy módosítások 
esetén a felhasználó elveszítheti a 
jogot a berendezés használatára.

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-Kanada: CAN ICES-003(B)/NMB-
003(B)
Ez a készülék olyan, engedélyezési 
kötelezettség alól mentesített adó(ka)t/ 
vevő(ke)t tartalmaz, amely(ek) 
eleget tesz(nek) Kanada Innovációs, 
Tudományos és Gazdasági Fejlesztési 
hivatala (ISED) engedélykötelezettség 
alól mentes RSS szabványának. A 
működés a következő két feltételhez 
kötött:
1 Az eszköz semmilyen interferenciát 

nem okozhat.
2 Az eszköznek el kell viselnie minden 

kapott interferenciát, a nem kívánt 
működést okozó interferenciát is 
beleértve.

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  Az Ön 
Soundbarja

Gratulálunk a vásárlásához, és 
üdvözöljük a Philipsnél! A Philips 
által nyújtott támogatás teljes körű 
kihasználásához regisztrálja soundbarját 
a www.philips.com/support oldalon.

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa a csomagban 
található cikkeket:
• Soundbar x 1
• Távirányító x 1

(2db AAA méretű elem)

• Vezeték nélküli mélynyomó x 1
• Tápkábel (soundbar és mélynyomó)* x 4
• Készlet a fali rögzítéshez  x 1

(Fali tartók x2, csavarok a fali tartókhoz x2, 
csavarok a fali rögzítéshez, tiplik x2)

• Rövid beüzemelési útmutató / 
Jótállási jegy / Biztonsági adatlap x 1

Távirányító
(AAA méretű elemek x 2)

Soundbar

Vezeték nélküli 
mélynyomó

1

2

3

Rövid használati 
útmutató

Hálózati kábel *

Fali rögzítőkészlet
(fali tartók x2, csavarok a fali 
tartókhoz x2, csavarok a fali 

rögzítéshez, tiplik x2)

2 X

2 X

2 X

2 X
Csak az EU-ban és az 

Egyesült Királyságban

Rövid használati útmutató
Garanciakártya, Biztonsági adatlap

•  A hálózati kábel hossza és a 
csatlakozó típusa régiónként változó.

• A Használati utasításban megjelenő 
képek, illusztrációk és rajzok 
kizárólag referenciaként szolgálnak, 
a tényleges termék megjelenése 
eltérő lehet.

Soundbar
Ebben a részben áttekintheti a soundbar 
funkcióit.

1 2 3 4

5

1  + / - (Hangerő) gomb
A hangerő növelése/csökkentése.

2   (Bluetooth) gomb
• Nyomja meg a Bluetooth üzemmód 

kiválasztásához.
• Tartsa lenyomva az összes eszköz 

leválasztásához és a Bluetooth 
párosítási módba való belépéshez.

3   (Forrás) gomb
• Nyomja meg a soundbar bemeneti 

forrásának kiválasztásához.
4   (Készenlét-Be) gomb

• A soundbar be- vagy készenléti 
módba kapcsolásához.

• Bekapcsolt állapotban tartsa 
20 másodpercig lenyomva az 
automatikus készenléti állapot 
engedélyezéséhez vagy letiltásához 
(15 perc után automatikusan 
készenléti állapotra vált).

5  Távirányító-érzékelő / Kijelzőpanel
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Csatlakozók
Ez a rész a soundbar készülékén elérhető 
csatlakozókról nyújt áttekintést.

7

1 2 3 4 5

6

1  Audio in (Hangbemenet)
Hangbemenet például MP3-
lejátszóról (3,5 mm-es csatlakozó).

2  USB
• Csatlakoztatás USB-

tárolóeszközhöz hanganyag 
lejátszásához.

• A termék szoftverének frissítése.
3  HDMI out (eARC) (HDMI kimeneti 

(eARC)) csatlakozó
A port támogatja az eARC/ARC 
HDMI funkciót, csatlakoztassa a TV 
HDMI (eARC/ARC) bemenetéhez.

4  HDMI in (HDMI bemeneti)
csatlakozó
Csatlakoztassa a HDMI-
forráseszközökhöz, például 
DVD-lejátszóhoz, Blu-ray Disc™-
lejátszóhoz vagy játékkonzolhoz.

5  Optical in (Optikai bemeneti)
csatlakozó
Csatlakoztassa a TV vagy egy digitális 
eszköz optikai hangkimenetéhez.

6  AC in ~ (AC bemeneti ) csatlakozó
Csatlakoztassa a hálózati 
tápegységhez.

7  Fali tartó nyílása

Vezeték nélküli 
mélynyomó
Ebben a részben találja a vezeték nélküli 
mélynyomó áttekintését.

1 2 3

1  AC~ (AC~ bemeneti) csatlakozó
Csatlakoztatás a tápfeszültségre.

2  Pair (Párosítás) gomb
Tartsa lenyomva a mélynyomó 
párosítás módjába való belépéshez.

3  Mélynyomó jelzőfénye
A vezeték nélküli mélynyomó 
jelzőfénye alapján meghatározhatja 
az állapotot.

LED állapota Állapot

Gyors villogás A mélynyomó párosítás 
módban

Folyamatosan 
világít

Csatlakoztatva /  
A párosítás sikeres

Lassú villogás Csatlakoztatás / Párosítás 
sikertelen
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Távirányító
Ebben a részben találja a távirányítóval 
kapcsolatos információkat.
1   (Készenlét-Be) gomb

• A soundbar be- vagy készenléti 
módba kapcsolása.

• Tartsa lenyomva 20 másodpercig 
bekapcsolt állapotban az APD 
engedélyezéséhez (15 perc után 
automatikusan készenléti módba 
kapcsol) vagy letiltásához.

2   (Forrás)
• Nyomja meg a soundbar bemeneti 

forrásának kiválasztásához.
• Tartsa lenyomva az összes eszköz 

leválasztásához, és a Bluetooth 
párosítási módba való belépéshez.

3   (Dolby Atmos)
A virtuális Surround dekóder ki/
bekapcsolásához.

4   (Némítás)
Némítás vagy a hangerő 
visszaállítása.

5  Navigációs gombok
 /  (Bal/Jobb)

• Ugrás az előző vagy következő 
számra USB/BT módban.

• Balra/jobbra navigálás a menü 
struktúrában.
/  (Fel/Le)

• Fel/le navigálás a menü struktúrában.
 (Középen)

• A lejátszás elindítása, 
szüneteltetése vagy folytatása USB/
BT módban.

• A kiválasztás megerősítése.
6   (MENÜ)

Belépés a beállítások menübe.
7   (Vissza)

• Visszatérés az előző menübe.
• Kilépés a menüből.

8   +/- (A rendszer hangereje)
A rendszer hangerejének növelése/
csökkentése.

9   +/- (A mélynyomó hangereje)
A mélynyomó hangerejének 
növelése/csökkentése.

5

6

3

1

8 9

7

4

2

A távirányító előkészítése
• A mellékelt távirányító lehetővé 

teszi az egység távolról történő 
üzemeltetését.

• Még akkor is, ha a távirányítót 
a 6 méteres (19,7 láb) effektív 
hatótávolságon belül működtetik, 
előfordulhat, hogy az nem működik, 
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, 
előfordulhat, hogy a távirányító 
nem működik megfelelően. Az is 
lehetséges, hogy ilyenkor a többi 
termék nem működik megfelelően.
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A távirányító elemének cseréje
Csúsztassa le az elemtartó fedelét, 
helyezzen be 2 db AAA méretű elemet 
(1,5 V) a megfelelő polaritással, majd 
csúsztassa vissza az elemtartó fedelét a 
helyére.
• Győződjön meg róla, hogy az elemek 

(+) és (-) végei megegyeznek az 
elemtartóban feltüntetett (+) és (-) 
jelölésekkel.

1

2

3

Az elemekre vonatkozó 
óvintézkedések
• Ügyeljen arra, hogy az elemeket a 

megfelelő pozitív “+” és negatív “-” 
polaritással helyezze be.

• Azonos típusú elemeket használjon. 
Soha ne használjon együtt 
különböző típusú elemeket.

• Újratölthető vagy nem újratölthető 
elemek is használhatók. Olvassa 
el a címkéjükön található 
óvintézkedéseket.

• Vigyázzon a körmeire, amikor 
eltávolítja az elemfedelet és az 
elemeket.

• Ne ejtse le a távirányítót.
• Ne engedje, hogy bármilyen fizikai 

behatás érje a távirányítót.
• Ne öntsön vizet vagy más folyadékot 

a távirányítóra.

• Ne helyezze a távirányítót nedves 
tárgyra.

• Ne tegye ki a távirányítót közvetlen 
napfénynek, és ne helyezze erős 
hőforrások közelébe.

• Ha hosszabb ideig nem használja 
a távirányítót, vegye ki belőle az 
elemeket, mert az esetleges korrózió 
vagy az elemek szivárgása okozhat 
testi sérülést, anyagi kárt és/vagy 
tüzet is.

• Ne használjon a megadottaktól 
eltérő elemeket.

• Ne keverje az új elemeket a 
régiekkel.

• Csak akkor töltse az elemeket, ha 
igazoltan újratölthetők.

Elhelyezés
Helyezze a mélynyomót legalább 1 
méter (3 láb) távolságra a soundbartól, 
és 10 centiméterre a faltól.
A legjobb eredmény eléréséhez a 
mélynyomót az alább látható módon 
helyezze el.
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Fali rögzítés

Megjegyzés

 • A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést 
vagy 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 súlyát.

 • A falra szerelés előtt nem kell eltávolítania a 
soundbar alján lévő gumi lábakat, különben 
azokat nem tudja majd visszahelyezni.

 • A fali rögzítés típusának megfelelő hosszúságú 
és átmérőjű csavarokat használjon.

 • 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.

Csavarhossz/átmérő
 

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

4 mm /
0,16"

>32 mm / 1,26"

Javasolt fali rögzítési magasság
Javasoljuk, hogy a soundbar falra 
rögzítése előtt szerelje fel a TV-t. Ha 
már elhelyezte a TV-t, szerelje fel a falra 
a soundbart a TV aljától 50 mm / 2,0” 
távolságra.

FIGYELEM!
 • A sérülések elkerülése érdekében ezt a 

készüléket a szerelési utasításoknak megfelelően 
biztonságosan kell a padlóhoz/falhoz rögzíteni.

 • Javasolt falra szerelési magasság: ≤ 1,5 méter

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 Fúrjon 2 párhuzamos lyukat (3–8 mm 
átmérővel, a fal típusától függően) a 
falra. 

 » A furatok közötti távolság:  
484 mm / 19”

 » A lyukak fúrási pozíciójának 
meghatározásához használhatja a 
mellékelt fali szerelési sablont.

2 Rögzítse a tipliket és csavarokat a 
furatokba.

 » Ügyeljen arra, hogy a fal és a 
csavar feje között 3,5-4 mm 
hézag maradjon.

3 Csatlakoztassa a fali tartókat (x2) a 
soundbar hátuljához.

4 Akassza fel a soundbart a 
rögzítőcsavarokra.
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3  Csatlakoztatás
Ez a szakasz segít abban, hogyan kapcsolja 
össze soundbarját a TV-vel és egyéb 
eszközökkel, majd hogyan állítsa be.
A soundbar alapvető csatlakozásait és 
tartozékait illető információkat a rövid 
beüzemelési útmutatóban találja.

Megjegyzés

 • Az azonosításhoz és a tápellátás névleges 
teljesítményéhez nézze meg a termék hátulján 
vagy alján található típuslemezt.

 • Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna 
csatlakoztatásokat, győződjön meg róla, 
hogy az összes eszköz ki van húzva a 
csatlakozóaljzatból.

Dolby Atmos®
A Dolby Atmos magával ragadó 
zenehallgatási élményt kínál a 
háromdimenziós térbeli hangzásával, 
valamint a teljes gazdagságában, 
tisztaságával és erejével megszólaló 
Dolby hanggal. További információkért 
látogasson el a  
dolby.com/technologies/dolby-atmos oldalra.

A Dolby Atmos® használatához
A Dolby Atmos® HDMI-módban érhető 
el. A csatlakoztatással kapcsolatos 
tudnivalókért olvassa el a „HDMI 
csatlakoztatása” című részt.
1 A Dolby Atmos® HDMI in/

HDMI eARC/ARC módban való 
használatához a TV készülékének 
támogatnia kell a Dolby Atmos®-t.

2 Bizonyosodjon meg róla, 
hogy a „Nincs kódolás” van 
kiválasztva az adatfolyamhoz a 
csatlakoztatott külső eszköz digitális 
hangkimeneténél (pl. Blu-ray, DVD-
lejátszó, TV, stb.).

3 Amikor belép a Dolby Atmos / 
Dolby Digital / PCM formátumba, 
a soundbaron a DOLBY ATMOS 
/ DOLBY AUDIO / PCM / DOLBY 
SURROUND felirat jelenik meg.

Megjegyzés

 • A teljes körű Dolby Atmos élmény csak akkor 
érhető el, ha a soundbar HDMI 2.0 kábelen 
keresztül csatlakozik a forráshoz.

 • A soundbar akkor is működik, ha más 
módszerrel csatlakoztatták (például digitális 
optikai kábellel), de ezek nem tudják támogatni 
az összes Dolby tulajdonságot. Emiatt azt 
javasoljuk, hogy a teljes körű Dolby támogatás 
biztosításához HDMI-n keresztül csatlakoztassa.

Csatlakozás HDMI 
aljzathoz
Néhány 4K HDR TV-n a HDMI bemenetet 
vagy a képbeállításokat HDR tartalom 
vételére kell beállítani. A HDR kijelzővel 
kapcsolatos további részletekért tekintse 
meg TV készüléke használati útmutatóját.

1. lehetőség:
eARC/ARC (Visszatérő audiocsatorna)
Az Ön soundbarja a visszatérő 
audiocsatornával (eARC/ARC) 
rendelkező HDMI-t támogatja. Ha 
tévékészüléke HDMI eARC/ARC-
kompatibilis, akkor a TV-hangot a 
soundbaron keresztül egyetlen HDMI-
kábel segítségével hallhatja.

HDMI (eARC/ARC)

HDMI out
(eARC)

TV

1 A TV-n kapcsolja be a HDMI-CEC 
műveleteket. Részletekért olvassa el 
a TV használati útmutatóját.
• Előfordulhat, hogy a TV HDMI 

ARC csatlakozója másképp van 
megjelölve. Részletekért olvassa 
el a TV használati útmutatóját.
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2 Nagysebességű HDMI-kábel 
használatával csatlakoztassa a HDMI 
out (eARC/ARC) csatlakozót a TV 
HDMI ARC csatlakozójához.

Megjegyzés
 • A TV-nek támogatnia kell a HDMI-CEC és az 

ARC funkciót. A HDMI-CEC és ARC funkcióknak 
bekapcsolt állapotban kell lenniük.

 • A HDMI-CEC és az ARC beállítási módja a TV-
től függően eltérő lehet. Az ARC funkcióval 
kapcsolatos részletekért olvassa el TV készüléke 
használati útmutatóját.

 • Ügyeljen rá, hogy olyan HDMI-kábeleket 
használjon, amelyek támogatják az ARC funkciót.

2. lehetőség: Szabvány HDMI
Ha az Ön TV készüléke nem HDMI 
ARC-kompatibilis, csatlakoztassa a 
soundbarját a TV-hez szabványos HDMI 
csatlakozáson keresztül.

HDMI in

HDMI out

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

TV
HDMI out

(eARC)

HDMI in

1 HDMI-kábellel csatlakoztassa a 
soundbar HDMI in csatlakozóját 
a külső eszközökhöz (pl. 
játékkonzolok, DVD- és Blu-ray 
lejátszók).

2 Egy HDMI-kábellel csatlakoztassa 
a soundbar HDMI out (eARC) 
csatlakozóját a TV HDMI bemeneti 
csatlakozójához.

Csatlakoztatás az Optikai 
aljzathoz
1 Egy optikai kábel segítségével 

csatlakoztassa a soundbar Optical 
(Optikai) csatlakozóját a TV vagy 
más eszköz Optical out (Optikai 
kimeneti) csatlakozójához.

Optical out

Optical in

TV

• A digitális optikai csatlakozó 
jelölése Spdif vagy Spdif out is 
lehet.

Csatlakoztatás az Audio 
in aljzathoz

a. Használjon 3,5 mm-es 
hangkábelt

• Használjon 3,5 mm – 3,5 mm-es 
hangkábelt, hogy aTV fejhallgató 
aljzatát a soundbar Audio in 
aljzatához csatlakoztassa.

Headphone
(3,5 mm)

Audio out

Audio in

TV

a. Használjon RCA–3,5 mm-es 
hangkábelt

• Egy RCA – 3,5 mm-es hangkábel 
segítségével csatlakoztassa a TV 
hangkimeneti aljzatát a soundbar 
Audio in aljzatához.

Audio in

R

L

Audio out

TV
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Csatlakoztatás a 
tápfeszültségre
• Mielőtt csatlakoztatná a hálózati 

kábelt, ellenőrizze, hogy elvégezte-e 
az összes többi csatlakozást.

• A termék károsodásának veszélye! 
Győződjön meg arról, hogy a hálózati 
tápfeszültség megfelel-e az egység 
hátuljára vagy aljára nyomtatott 
feszültség értékének.

1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a 
soundbar AC~ aljzatához, majd egy 
hálózati aljzathoz.

2 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a 
mélynyomó AC~ aljzatához, majd 
egy hálózati aljzathoz.

For EU

For UK
or

For EU

For UK
or

4

AC~

1

2

3

1

2

3

*  A tápkábel hossza és a csatlakozó 
típusa régiónként eltérő.

Párosítás a mélynyomóval
Automatikus párosítás
Csatlakoztassa a soundbart és a 
mélynyomót a hálózati aljzatokhoz, 
majd nyomja meg az egységen vagy a 
távirányítón a  gombot a bekapcsoláshoz 
(ON). A mélynyomó és a soundbar 
párosítása automatikusan megtörténik.

 » Határozza meg az állapotot 
a vezeték nélküli mélynyomó 
jelzőfénye alapján.

LED 
állapota Állapot

Gyors 
villogás

A mélynyomó párosítás 
módban van

Folyamatos 
világítás

Csatlakoztatva/Sikeres 
párosítás

Lassú 
villogás A párosítás sikertelen

Tippek

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

Manuális párosítás
Ha nem hallható hang a vezeték nélküli 
mélynyomóból, végezze el a manuális 
párosítást.
1 Húzza ki ismét mindkét egységet a 

hálózati aljzatból, majd 3 perc múlva 
csatlakoztassa újra.

2 Tartsa lenyomva 3 másodpercig 
a mélynyomó hátulján lévő Pair 
(párosítás) gombot.

 » A párosítás jelzőfénye gyorsan 
fog villogni a mélynyomón.

3 Ezután nyomja meg a soundbaron 
vagy a távirányítón a  gombot a 
soundbar bekapcsolásához.

 » Sikeres párosítás esetén a 
mélynyomó kijelzője folyamatosan 
fog világítani.

4 Ha a jelzőfény továbbra is villog, 
ismételje meg a fenti 1-3 lépéseket.

Tippek

 • A mélynyomó a soundbartól legfeljebb 6 m-re 
legyen, nyitott területen (minél közelebb, annál jobb).

 • Távolítson el minden tárgyat, ami a mélynyomó 
és a soundbar között van.

 • Ha a vezeték nélküli kapcsolat ismét 
meghibásodik, ellenőrizze, hogy nincs-e ütközés 
vagy erős interferencia (például egy elektronikus 
eszköz által okozott interferencia) a hely körül. 
Iktassa ki ezeket az ütközéseket vagy zavarásokat, 
majd ismételje meg a fenti eljárásokat.
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4  A Soundbar 
használata

Ez a szakasz segít abban, hogyan 
használja soundbar eszközét a 
csatlakoztatott eszközökről érkező hang 
lejátszására.

Mielőtt elkezdené
• Végezze el a rövid beüzemelési 

útmutatóban és a használati 
útmutatóban leírt szükséges 
csatlakoztatásokat.

• Kapcsolja át a soundbart a megfelelő 
forrásra más eszközökhöz.

Be- és kikapcsolás
• Amikor először csatlakoztatja a 

soundbart a hálózati aljzathoz, az 
egység készenléti üzemmódban lesz.

• Nyomja meg a  gombot a 
soundbaron vagy a távirányítón a 
soundbar be- vagy készenléti módba 
kapcsolásához.

• Ha szeretné teljesen kikapcsolni 
a soundbart, húzza ki a hálózati 
csatlakozót a hálózati aljzatból.

Módok kiválasztása
Nyomja meg többször a  gombot 
a soundbaron vagy a távirányítón az 
USB, Audio in, Optical, HDMI eARC/
ARC, HDMI in, BT (Bluetooth) módok 
kiválasztásához.

 » A kiválasztott mód megjelenik a 
kijelzőn.

Kijelző Állapot
USB

AUX Audio in

BT

NO BT

Bluetooth
 • Csatlakoztatva
 • Csatlakoztatás

OPT Optikai

E-ARC

ARC

HDMI eARC
HDMI ARC

HD I HDMI IN

A hangerő beállítása
A rendszer hangerejének beállítása
Nyomja meg a +/- gombokat a 
készüléken vagy a  +/- (Hangerő) 
gombokat a távirányítón a rendszer 
hangerejének növeléséhez vagy 
csökkentéséhez.

• A hang lenémításához nyomja 
meg a  (Némítás) gombot a 
távirányítón.

• A hang visszaállításához nyomja 
meg ismét a  (Némítás) gombot, 
vagy nyomja meg a +/- (Hangerő) 
gombokat.

A mélynyomó hangerejének 
beállítása
Nyomja meg a  +/- (mélynyomó 
hangerő) gombokat a távirányítón a 
mélynyomó hangerejének növeléséhez 
és csökkentéséhez.
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Dolby hangmód
Tapasztalja meg a magával ragadó 
hangzás élményét a Dolby hangmódok 
segítségével.
1 Nyomja meg a  gombot a 

távirányítón a Dolby üzemmód be- 
vagy kikapcsolásához.
• On (Be): Hozza létre a Dolby 

zenehallgatási élményt. (Upmix 
- Felkeverés: Használja ki teljes 
mértékben az összes hangszórót).

• Off (Ki): Alapértelmezett 
csatorna használata. (Standard: 
A hangszórók kimenete követi az 
alapértelmezett csatornát.)

Megjegyzés

 • A nem HDMI-csatlakozások (például USB, Bluetooth, 
OPTICAL vagy AUDIO IN) esetén csak korlátozott 
magasságban jön létre térhatású hangzás.

Beállítások menü
Az egység lehetővé teszi a haladó 
beállítások konfigurálását, amivel még 
jobb élményt kínál.

Gomb Funkció

Belépés a beállítások menübe

 /  Navigálás felfelé/lefelé a 
menüstruktúrában

 / Előző/következő kiválasztása

Kilépés a beállítások menüből

1 Nyomja meg a  (MENÜ) gombot a 
távirányítón a menü megnyitásához.

2 Válassza ki a tartalmat a /  (Le / 
Fel) gombokkal a távirányítón.

3 Módosítsa az egyes beállítások 
kezdeti értékeit a kurzorokkal /  
(Bal/Jobb).

• Az előző képernyőre való 
visszatéréshez/a beállításokból való 
kilépéshez nyomja meg a  (Vissza) 
gombot.

Kijelző Leírás

EQ
Kiegyenlítő (EQ) effekt 
kiválasztása

 XX Basszus beállítása

 xx Magashangok beállítása

AV YNC A hangkésleltetés beállítása

CTRXX
A központi csatorna 
hangerejének beállítása

DI P
Kijelző kikapcsolásának 
beállítása

BT PAIR
Bluetooth párosítás indítása
(Csak BT-módban)

APD
Automatikus készenléti mód 
BE/KI

DI  XX
A kijelző fényerejének 
beállítása

EQ
Válassza ki az előre meghatározott 
hangmódot, hogy megfeleljen a 
videónak és zenének: MOVIE, MUSIC, 
VOICE, STADIUM, CUSTOM.
• MOVIE (FILM): Térhatású hallgatási 

élményt teremt. Filmnézéshez ideális.
• MUSIC (ZENE): 3.1 csatornás vagy 

többcsatornás sztereó hangzást hoz 
létre. Zenehallgatáshoz ideális.

• VOICE (HANG): Olyan hanghatást 
hoz létre, amely az emberi hangot 
tisztábbá teszi, és jobban kiemeli.

• STADIUM (STADION): Olyan 
hangulatot teremt, mintha egy 
stadionban nézne egy sportmeccset.

 » Alapértelmezettként az EQ a 
MOVIE hangzáshoz van beállítva.

Bass/Treble
A mély (basszus) és magas hangok 
beállításait módosíthatja vele.

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

 » Alapértelmezettként a mély-/
magas hangszint 0-ra van állítva.
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AV SYNC
A videók képfeldolgozása néha több 
időt vesz igénybe, mint a hangjelek 
feldolgozása. Ezt úgy hívjuk, hogy 
„késleltetett.” A Hangkésleltetés funkció 
ezt hivatott orvosolni.

• AV 00. AV 10 ... AV200
 » A hangkésleltetés alapértelmezett 

beállítása 00.

CTR (Center)
A középső csatorna hangerejének 
beállítása

• CTR-5 ... CTR+5
 » Alapértelmezettként a középső 

csatorna hangereje 0-ra van állítva.

DISP (Kijelző ki)
Annak beállítása, hogy a kijelző 
kikapcsoljon 3 másodperces tétlenség 
után (a felhasználó nem végez műveletet). 
Ezt a beállítást megjegyzi, és a következő 
bekapcsoláskor vissza lehet állítani.

• ON: A kijelző kikapcsol 3 
másodperces tétlenség után 
(a felhasználó nem végez 
műveletet). 

• OFF: A kijelző nem kapcsol ki.
 » Alapértelmezettként ON 

(bekapcsolt) állapotban van ez a 
funkció.

BT PAIR
Belépés a Bluetooth párosítási módba.
• Ha a soundbart egy másik Bluetooth-

eszközzel szeretné összekapcsolni, 
akkor a menüben (BT PAIR) 
aktiválhatja a párosítást, amivel 
minden eszközt leválaszt, és belép a 
Bluetooth párosítási módba.

 » Nyomja meg a  gombot > 
válassza a “BT PAIR” lehetőséget. 
> Ezután nyomja meg az  
(Enter) gombot a Bluetooth 
párosítási mód kiválasztásának 
megerősítéséhez.

• Kövesse a fenti „Lejátszás 
Bluetooth-eszközökről” rész 
2-3. lépését a Bluetooth-eszköz 
párosításához.

Megjegyzés

 • A „BT PAIR” menü csak akkor jelenik meg, ha az 
aktuális jelforrás „BT” üzemmódban van. 

APD (Automatikus készenléti mód)
A soundbar kb. 15 perc elteltével 
automatikusan készenléti üzemmódba 
kapcsol, ha a TV vagy a külső soundbar 
nincs csatlakoztatva (vagy az USB, BT 
funkción szünetel a lejátszás), vagy ki 
van kapcsolva.

• ON: Automatikus készenléti 
üzemmód bekapcsolva.

• OFF: Automatikus készenléti 
üzemmód kikapcsolva.

 » Alapértelmezettként az 
Automatikus készenléti 
üzemmód be van kapcsolva.

DIM
A kijelző fényerejének beállítása.

• HIGH (MAGAS), MID (KÖZEPES), 
LOW (ALACSONY)

 » Alapértelmezettként a fényerő 
beállítása MID (közepes).

Gyári beállítások 
visszaállítása
A készülék alapértelmezett beállításokra 
történő visszaállítása.
• A soundbar bekapcsolásához tartsa 

lenyomva a  és  gombokat 
egyszerre 8 másodpercig.

 » A kijelzőn 5 másodpercig a 
„RESET” felirat jelenik meg.

 » Miközben a rendszer újraindul, 
a kijelzőn a „REBOOT” felirat 
látható.
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Lejátszás Bluetooth-
eszközökről
Bluetooth segítségével csatlakoztassa 
a soundbart Bluetooth-eszközéhez 
(például iPad, iPhone, iPod touch, 
Android telefon vagy laptop), majd az 
eszközön tárolt hangfájlokat a soundbar 
hangszóróin keresztül hallgathatja.
1 Nyomja meg a  (Bluetooth) gombot 

az eszközön a soundbar Bluetooth 
üzemmódba kapcsolásához.

 » NO BT felirat jelenik meg a 
kijelzőn.

2 A Bluetooth-eszközön kapcsolja 
be a Bluetooth-t, keresse meg és 
válassza ki a Philips TAB7807-
et a csatlakozás elindításához (a 
Bluetooth engedélyezésének módját 
a Bluetooth-eszköz használati 
útmutatójában találja).

3 Várjon, amíg meghallja a soundbar 
hangutasítását.

 » Sikeres csatlakozás esetén a 
kijelző paneljén megjelenik a BT 
felirat.

4 Válassza ki, és játssza le az 
hangfájlokat vagy zenéket 
Bluetooth-eszközén.
• Ha a lejátszás közben hívás 

érkezik, a zenelejátszás szünetel. 
Amikor a hívás véget ér, 
folytatódik a lejátszás.

• Ha a Bluetooth-eszköz támogatja 
az AVRCP-profilt, akkor a 
távirányítón megnyomhatja a  /  
gombot egy zeneszámra ugráshoz, 
vagy a  gombot a lejátszás 
szüneteltetéséhez/folytatásához.

Leválasztás és új Bluetooth-eszköz 
párosítása

1 Bluetooth módban nyomja meg a 
 gombot > válassza ki a „BT PAIR” 

lehetőséget > majd nyomja meg az 
 (Enter) gombot az összes eszköz 

leválasztásához és a Bluetooth 
párosítási módba való belépéshez.

• Másik lehetőségként nyomja meg 
és tartsa lenyomva a  gombot 
a soundbaron az összes eszköz 
leválasztásához és a Bluetooth 
párosítási módba való belépéshez.

 » A soundbar hangjelzést ad ki, és 
a kijelzőn a „PAIRING” (Párosítás) 
felirat látható.

2 Kövesse a fenti „Lejátszás Bluetooth-
eszközökről” részben leírt 2-3. lépést 
Bluetooth-eszköze párosításához.

Megjegyzés

 • Nyitott, akadályok nélküli térben. A soundbar és 
a Bluetooth-eszköz közötti maximális működési 
hatótávolság körülbelül 10 méter (30 láb).

 • Az összes Bluetooth-eszközzel való 
kompatibilitás nem garantált.

 • A zene streamelését megszakíthatják az eszköz 
és a soundbar közötti akadályok, például fal 
vagy az eszközt lefedő fém burkolat, illetve a 
közelben található, azonos frekvencián működő 
eszközök.
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Külső eszköz hallgatása
Győződjön meg róla, hogy a soundbar 
csatlakoztatva van a TV-hez vagy 
audioeszközhöz.
1 Nyomja meg többször a  gombot 

a soundbaron vagy a távirányítón az 
Audio in, Optical, HDMI eARC/ARC, 
HDMI in mód kiválasztásához.

2 A lejátszási funkciók eléréséhez 
használja közvetlenül az 
audioeszközt.

3 Nyomja meg a +/– (Hangerő) 
gombokat a hangerő kívánt szintre 
állításához.

 » Ha más hangformátumot választ, 
a soundbar az alábbiakat jeleníti 
meg:

Hang (rövidítés) Kijelző
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

Megjegyzés

 • Előfordulhat, hogy a soundbar nem képes 
dekódolni a bemeneti forrásból származó 
összes digitális hangformátumot. Ebben az 
esetben a rendszer elnémul. Ez NEM hiba. 
Ellenőrizze, hogy a bemeneti forrás (pl. TV, 
játékkonzol, DVD-lejátszó stb.) hangbeállítása 
PCM vagy Dolby Digital legyen (a bemeneti 
forráseszköz hangbeállításának részleteiért 
olvassa el az eszköz használati útmutatóját) 
HDMI in / HDMI ARC / Optical bemenettel.

Hang lejátszása USB-n 
keresztül
Játsszon le hangot egy USB 
tárolóeszközről, például MP3 lejátszóról, 
USB flash drive-ról stb.
1 Helyezze be az USB-eszközt.

2 Az USB mód bekapcsolásához 
nyomja meg az egységen vagy a 
távirányítón többször a  gombot.

 » A kijelző paneljén az USB felirat 
látható.

3 A lejátszás közben:

Gomb Művelet

  A lejátszás elindítása, 
szüneteltetése vagy folytatása.

 / Ugrás az előző vagy a következő 
számra.

Megjegyzés
 • Előfordulhat, hogy ez a termék nem 

kompatibilis bizonyos típusú USB-
tárolóeszközökkel.

 • Ha USB-s hosszabbító kábelt, USB-hubot vagy 
többfunkciós USB-kártyaolvasót használ, 
előfordulhat, hogy az USB-tárolóeszközt nem 
ismeri fel a rendszer.

 • Fájlok olvasása közben ne távolítsa el az USB-
tárolóeszközt.

 • A rendszer legfeljebb 128 GB memóriával 
rendelkező USB-eszközöket támogat.

 • Ez a rendszer MP3 / WAV / FLAC lejátszására 
alkalmas.

 • USB-port: 5 V  500 mA.
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Támogatott hangformátumok

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

Optical LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital

Bluetooth SBC

USB MP3 / WAV / FLAC

5  Termékspecifi-
kációk
Megjegyzés

 • A specifikációk és a kialakítás előzetes 
értesítés nélkül változhatnak.

Bluetooth / Vezeték nélküli

Bluetooth profilok A2DP, AVRCP
Bluetooth-verzió V 5.1
Bluetooth 
frekvenciatartomány 
/ Átviteli teljesítmény 
(EIRP)

2402 ~ 2480 MHz 
< 10 dBm

2,4G vezeték nélküli 
frekvenciatartomány 
/ Átviteli teljesítmény 
(EIRP)

2406 ~ 2474 MHz
< 10 dBm

Erősítő rész

Kimeneti 
teljesítmény

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

Soundbar

Áramellátás 100 - 240 V~  
50 / 60 Hz

Energiafogyasztás 40 W
Készenléti fogyasztás < 0,5 W
Frekvenciaválasz 140 Hz - 20 kHz
Hangszóró 
impedancia 8 Ω x 6

Méret (Sz x Ma x Mé) 800 x 65 x 106 mm
Súly 2,5 kg
Üzemi hőmérséklet 0 °C - 45 °C

Mélynyomó

Áramellátás 100 - 240 V~  
50 / 60 Hz

Energiafogyasztás 45 W
Készenléti fogyasztás < 0,5 W
Frekvenciaválasz 35 Hz - 140 Hz
Impedancia 3 Ω
Méret (Sz x Ma x Mé) 190 x 410 x 309 mm 
Súly 6,0 kg
Üzemi hőmérséklet 0 °C - 45 °C

 USB

USB verzió 2.0 Teljes sebességű
USB 5 V  500 mA

Távirányító

Távolság/szög 6 m/30°
Elem típusa AAA (1,5 V X 2)
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6  Hibaelhárítás
Figyelmeztetés!

 • Áramütés veszélye : Soha ne távolítsa el a 
termék burkolatát.

A garancia megőrzése érdekében soha ne 
próbálja saját maga megjavítani a terméket.
Ha a készülék használata során problémák 
merülnek fel, ellenőrizze az alábbiakat, 
mielőtt a szervizhez fordulna. Ha a 
problémák továbbra is fennállnak, kérjen 
segítséget a következő oldalon: 
 www.philips.com/support.

Főegység
A főegység gombjai nem működnek.
• Válassza le pár percre az áramellátásról, 

majd csatlakoztassa újra.

Nincs áram
• Győződjön meg arról, hogy a hálózati 

kábel megfelelően van csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati aljzatban 

van-e áram.
• A soundbar bekapcsolásához nyomja 

meg a  gombot a távirányítón vagy az 
egységen.

Hang
Nem jön hang a soundbar 
hangszórójából.
• Csatlakoztassa a soundbar 

hangkábelét a TV-hez vagy más 
eszközökhöz. Nincs azonban szükség 
külön audiocsatlakozásra, ha:

      - a soundbar és a TV HDMl ARC 
kapcsolaton keresztül van 
csatlakoztatva, vagy

      - egy eszköz csatlakozik a soundbar 
HDMI in csatlakozójához.

• Válassza ki a távirányítón a megfelelő 
hangbemenetet.

• Ellenőrizze, hogy a soundbar nincs-e 
elnémítva.

• Állítsa vissza a terméket a gyári 
beállításokra (lásd: Gyári értékek 
visszaállítása).

Torz hang vagy visszhang.
• Ha ezen a terméken keresztül TV-ről 

játszik le hangot, győződjön meg róla, 
hogy a TV le van némítva.

A hang és a videó nincsenek 
szinkronban.
• Nyomja meg a  gombot, lépjen be a 

beállítások menübe, és válassza az „AV 
SYNC” lehetőséget a hang és a videó 
szinkronizálásához.

Nincs hang a vezeték nélküli 
mélynyomóból.
• Manuálisan csatlakoztassa a 

mélynyomót a főegységhez.
• Növelje a hangerőt. Nyomja meg a + 

(Hangerő fel) gombot a távirányítón 
vagy a soundbaron.

• A digitális bemenetek bármelyikének 
használatakor, ha nincs hang:

      - Próbálja meg a TV kimenetet PCM-re 
állítani, vagy

      - Csatlakozzon közvetlenül Blu-ray/
másforrásokhoz.

      - Egyes tévékészülékek nem engedik át 
a digitális hangot.

• Előfordulhat, hogy a televíziója változó 
hangkimenetre van állítva. Győződjön 
meg róla, hogy a hangkimenet 
beállítása FIXED (rögzített) vagy 
STANDARD, nem pedig VARIABLE 
(változó). Részletesebb információkért 
olvassa el TV készüléke használati 
útmutatóját.

• Bluetooth használatakor ügyeljen arra, 
hogy a forráseszközön a hangerő fel 
legyen tekerve, és hogy a készülék ne 
legyen elnémítva.

• Ha a lejátszás lefagy, és Wi-Fi 
üzemmódban nincs hang, ellenőrizze, 
hogy az otthoni hálózata megfelelően 
működik-e.

Bluetooth
Egy eszköz nem tud csatlakozni a 
soundbarhoz.
• A készülék nem támogatja a 

soundbarhoz szükséges kompatibilis 
profilokat.
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• Nem engedélyezte az eszköz Bluetooth 
funkcióját. Tekintse át az eszköz 
használati útmutatóját, hogy megtudja, 
hogyan engedélyezheti a funkciót.

• Az eszköz nincs megfelelően 
csatlakoztatva. Csatlakoztassa 
megfelelően az eszközt.

• A soundbar már egy másik Bluetooth-
eszközhöz van csatlakoztatva. Válassza le 
azt az eszközt, majd próbálja meg újra.

A csatlakoztatott Bluetooth-eszközről 
származó hang minősége gyenge.
• Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye 

közelebb az eszközt a soundbarhoz, 
vagy távolítsa el a kettő közötti 
akadályt.

Nem találom az egység Bluetooth-nevét 
a Bluetooth-készülékemen.
• Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció 

aktiválva van-e Bluetooth-készülékén.
• Párosítsa újra az egységet Bluetooth-

készülékével.

Dolby Atmos
Nem sikerül kiemelkedő Dolby Atmos 
hatást elérni.
• Nem HDMI csatlakozások esetén 

(például USB, Bluetooth, Optical vagy 
AUDIO IN használatakor) korlátozott 
magasságban érhető el térhatású 
hangzás. A legjobb Dolby Atmos 
hatások elérésével kapcsolatban 
tekintse meg a „Dolby Atmos” című 
részt.

Nem működik a távirányító
• Mielőtt megnyomná a lejátszás 

vezérlőgombját, először válassza ki a 
megfelelő forrást.

• Csökkentse a távolságot a távirányító 
és az egység között.

• A jelzésnek megfelelő polaritással (+/-) 
helyezze be az elemet.

• Cseréljen elemet.
• A távirányítót közvetlenül a készülék 

elején lévő érzékelőre irányítsa.

A mélynyomó tétlen állapotban van, 
vagy a kijelzője nem világít.
• A mélynyomó alaphelyzetbe 

állításához húzza ki a tápkábelt 
a hálózati aljzatból, majd 3 perc 
elteltével csatlakoztassa újra.

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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