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Tärkeää

Varmista, että olet lukenut ja ymmärrät kaikki
ohjeet ennen kuin käytät tuotetta. Jos tuote
vaurioituu, koska ohjeita ei ole noudatettu, ei
takuu voimassa.

Turvallisuus
Sähköiskun tai tulipalon vaara!
•
Ennen kuin luot tai muutat kytkentöjä,
varmista, että kaikki laitteet ovat irti
verkkovirrasta.
•
Älä koskaan altista tuotetta ja
lisävarusteita sateelle tai vedelle. Älä
koskaan aseta nestettä sisältäviä astiota,
kuten vaasit, tuotteen lähellä. Mikäli
nesteitä läikkuu tuotteeseen, irrota se
välittömästi virtalähteetä. Ota yhteys
asiakaspalveluun tarkistuttaaksesi
tuotteen ennen käyttöä.
•
Älä koskaan aseta tuotetta ja
lisävarusteita avoliekkien ja muiden
lämmönlähteiden läheisyyteen, mukaan
lukien suora auringonvalo.
•
Älä aseta tavaroita tuotteen
tuuletusaukolle tai muille aukoille.
•
Kun laitteen irrottamiseen verkosta
käytetään verkkovirtapistoketta,
verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina
olla helposti tehtävissä.
•
Paristoja (paristopakkaus tai asennetut
paristot) ei saa altistaa äärimmäisille
lämpötiloille kuten suoralle
auringonpaisteelle, avotulelle tai
vastaavalle.
•
Irrota tuote virtalähteestä ennen
ukkosmyrskyjä.
•
Irrottaessasi virtajohdon, pidä aina kiinni
virtapistokkeesta, ei koskaan johdosta.
•
Käytä laitetta vain trooppisessa ja/tai
leudossa ilmastossa.
Oikosulun tai tulipalon vaara!
•
Tunnistaaksesi toimitusarvot, ks. tuotteen
takana tai pohjassa oleva tyyppikilpi.
•
Ennen kuin liität tuotteen
virtalähteeseen, varmista, että virran
jännite vastaa takana tai pohjassa
mainittua arvoa. Älä koskaan liitä

tuotetta virtalähteeseen, mikäli jännite
on erilainen.
Loukkaantumisen tai tämän tuotteen
vahingon riski!
•
Tämä tuote on kiinnitettävä
seinäasennusta varten tiukasti seinälle
asennusohjeiden mukaisesti. Käytä vain
mukana toimitettua seinäkiinnikettä (jos
saatavana). Vääränlainen seinäkiinnitys
voi johtaa onnettomuuksiin, vammoihin
tai vaurioihin. Jos sinulla on kysyttävää,
ota yhteyttä maasi kuluttajatukeen.
•
Älä koskaan asetat tuotetta tai mitään
esineitä virtajohdoille tai muille
sähkölaitteille.
•
Jos tuotetta kuljetetaan alle 5°C
lämpötiloissa, pura tuote pakkauksesta
ja odota kunnes sen lämpötila vastaa
huonelämpötilaa, ennen kuin liität sen
virtalähteeseen.
•
Tämän tuotteen jotkin osat voivat
olla valmistettuja lasista. Käsittele
varoen loukkaantumisten ja vaurioiden
välttämiseksi.
Ylikuumenemisvaara!
•
Älä koskaan asenna tätä tuotetta
rajoitettuun tilaan. Jätä aina ainakin
neljän tuuman tila tuotteen ympärille
ilmanvaihtoa varten. Varmista, etteivät
verhot tai muut esineet milloinkaan peitä
ilma-aukkoja tuotteella.
Saastumisriski!
•
Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai
hiili- ja alkaliparistoja jne.
•
VAARA: Jos paristo vaihdetaan
virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda
vain saman tyyppisiin tai vastaaviin.
•
Poista paristot, mikäli ne ovat lopussa
tai kaukosäädintä ei ole käytetty pitkään
aikaan.
•
Paristot sisältävät kemiallisia aineita,
joten ne tulee poistaa asianmukaisesti.
Paristojen nielemisriski!
•
Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää
nappipariston, jonka voi vahingossa
niellä. Pidä paristo aina poissa lasten
ulottuvilta! Paristo voi nieltynä aiheuttaa
vakavia vammoja tai kuoleman. Vakavia
palovammoja voi ilmetä kahden tunnin
sisällä sen nielemisestä.
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Suomi

1

•
•

•

Jos epäilet, että paristo on ehkä nielty
tai joutunut jonkin kehon osan sisään, on
välittömästi hakeuduttava lääkäriin.
Paristoja vaihtaessasi pidä aina
uudet ja käytetyt paristot lasten
ulottumattomissa. Varmista, että
paristoluukku on kunnolla kiinni, kun olet
vaihtanut pariston.
Jos paristoluukku ei mene kunnolla
kiinni, lopeta tuotteen käyttö. Pidä
poissa lasten ulottuvilta, ja ota yhteyttä
valmistajaan.

Tämä on LUOKAN II laite kaksinkertaisella
eristyksellä, eikä se sisällä maadoitusta.
AC-jännite

Käytä vain ohjekirjassa luetteloituja
virtalähteitä.

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotteessa on
paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU
-direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia
erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille
ja tuotteille ja elektronisille paristoille.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan
hävitä tuotetta ja paristoja normaalin
kotitalousjätteen mukana. Vanhojen
tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen
ehkäisee negatiivisia seuraamuksia
ympäristölle ja terveydelle.
Hävitettävien paristojen poistaminen
Katso ohjeet hävitettävien paristojen
poistamiseen paristojen asennusta
koskevasta osiosta.
5G WiFi -laitetta varten
Käytettävä laite kaistalla 5150-5350 MHz on
vain sisäkäyttöön jotta voidaan vähentää
mahdollisia häiriöitä jaetuille kanaville
mobiileissa satelliittijärjestelmissä.

Tuotteesi huolto,
Käytä vain mikrokuituliinaa laitteen
puhdistamiseen.

Ympäristöstä huolehtiminen
Vanhan tuotteen ja pariston hävitys

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu
korkealaatuisista materiaaleista ja osista,
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että
tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä
2012/19/EU.
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Vaatimustenmukaisuus
Tämä tuote on vaatimustenmukainen
Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien
säännösten mukaisesti.
Täten TP Vision Europe B.V. vakuuttaa,
että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin
olennaisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien säännösten mukainen.
Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
osoitteesta www.p4c.philips.com.

Saat kattavaa tukea verkosta osoitteessa
www.philips.com/support:
•
lataa käyttöopas ja pika-aloitusopas
•
katso ohjevideot (saatavilla vain
tiettyihin malleihin)
•
etsi vastauksia usein kysyttyihin
kysymyksiin (UKK)
•
lähetä meille kysymys sähköpostitse
•
chattaile asiakaspalvelumme edustajan
kanssa.
Noudata verkkosivuston ohjeita valitaksesi
kielen, ja syötä sitten tuotteesi mallinumero.
Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä maasi
kuluttajatukeen. Kirjoita tuotteen malli- ja
sarjanumero ylös ennen yhteydenottoa.
Nämä tiedot löytyvät tuotteen takaa tai
pohjasta.

•

Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä
kuin mihin vastaanotin on kytketty.
Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai
kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

Suomi

•

Ohje ja tuki

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/
NMB-3(B)
Tämä tuote sisältää lisenssivapaan
lähettimen/lähettimen/vastaanottimen/
vastaanottimet, jotka noudattavat Innovation,
Science and Economic Development
Canadan lisenssivapaita RSS:iä. Käyttöön
liittyy seuraavat kaksi ehtoa:
1.
2.

Tämä laite ei voi tuottaa häiriötä.
Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki
häiriö, mukaan lukien häiriö joka
saattaa aiheuttaa laitteessa ei-toivottua
toimivuutta.

FCC&IC -varoitus:

Varoitus FCC ja IC -lausunto
käyttäjiä varten (vain USA ja
Kanada)
FCC-TIEDOT

•
•

Tämä laite olisi asennettava 20 cm
minimietäisyydelle lämmityspattereista
ja käyttäjän kehosta.
Muutokset tai muuntelut tälle yksikölle,
joita yhteensopivuudesta vastuussa
oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti
hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän
valtuuden käyttää laitetta.

HUOM: Tämä laite on testattu ja sen on
todettu noudattavan FCC:n sääntöjen
osassa 15 digitaalisille luokan B laitteille
määriteltyjä sääntöjä. Nämä rajoitukset
tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia
häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa.
Tämä laite luo, käyttää ja saattaa lähettää
radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei
asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se
saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin.
Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä
esiinny jossain tietyssä asennuksessa.
Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radiotai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan
todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle,
käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai
useammalla seuraavista toimenpiteistä:

•
•

Suuntaa vastaanottoantenni
uudelleen tai siirrä se.
Siirrä laite kauemmas
vastaanottimesta.
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2 Soundbarisi

Pääyksikkö

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipstuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin
tuki ja rekisteröi Soundbar osoitteessa
www.philips.com/support.

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen
pääyksiköstä.
1

2

3

4

5

Laatikon sisältö
0:0
0
0

Tarkista ja tunnista pakkauksesi nimikkeet:
•

Soundbar

x1

•

Alueellinen virtajohto

x2

•

Kaukosäädin

x1

•

Ruuvi

x6

•

Kumikansi

x2

•

Seinäkannatin

x2

•

Pikaopas aloitukseen/ Takuukortti/
Turvallisuustiedote/
Seinäkiinnitysmalli

x1

Takuukortti
Turvallisuustiedot
Seinäasennuksen kehys

4

•

6

Ruuvit /
kumipäällyste Seinäkiinnike

9

8

a - (Äänenvoimakkuus) -painike
b + (Äänenvoimakkuus) -painike
Lisää äänenvoimakkuutta.

c

(Play/Pause (Toista/Keskeytä))
-painike
Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa.

d

(Lähde)/Bluetoothparimuodostuspainike
• Valitse tulon lähde soundbarkaiuttimelle.
• Paina ja pidä painettuna aktivoidaksesi
parimuodostustilan Bluetoothtilassa tai katkaise tällä hetkellä
parimuodostettu Bluetooth-laite.

e

(Lepotila) -painike
Virtatila

Toimenpide

Päällä
Kaukosäädin

7

Pienennä äänenvoimakkuutta.

Soundbar

Alueellinen virtajohto (virtajohtojen määrä
ja liitäntätyyppi vaihtelee alueittain).

6

Pikaopas
aloitukseen

Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt
kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat
vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden
ulkoasu voi vaihdella.

Paina
Puolivalmius painiketta
kerran

Eco-valmius

Paina ja pidä
painettuna
painiketta
5 s. ajan

Toiminto

••
••
••

Seuraa lähdetilaa.

••
••

Wi-Fi on pois päältä.
Tuote siirtyy
alempaan
virrankulutustilaan.
Järjestelmän
uudelleen
käynnistäminen
vie suhteellisesti
enemmän aikaa.

••

Wi-Fi on yhä päällä.
Se tukee yhä Play-Fi
ja Airplay2 - sisältöjä.

f Kaukosäätimen anturi

f AC-liitäntä ~

Suomi

Liitä virtalähteeseen.

g Näyttöpaneeli

g Seinäkannatinlovi

h Virran merkkivalo
i Wi-Fi LED -ilmaisin (keltainen)

Kaukosäädin

LED-tila

Tila

Vilkku

Wi-Fi-yhteyspiste (AP) -tila

Kaksoisvilkku

WPS (Wi-Fi suojattu asennus)

Jatkuva

Liitetty / parimuodostus onnistui

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen
kaukosäätimestä.

a

(Standby-On)
Virtatila

Liittimet

Toimenpide

Päällä
Paina
Puolivalmius painiketta
kerran

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen Soundbarkaiuttimesi liitännöistä.
7

Eco-valmius

b

1

a

•
•

2

3

4

5

•

6

USB
Äänilähde USB-tallennuslaitteelta.
Päivitä tämän tuotteen ohjelmisto.

b AUX
Äänen lähde, esim. MP3-soitin
(3,5 mm liitin).

c OPTINEN
Yhdistä TV:si tai digitaalinen laitteesi
optiseen äänilähtöön.

d HDMI LÄHTÖ (ARC)
(Wi-Fi-asennus) -painike
Laukaise Wi-Fi-asennus Play-Fi
-ominaisuutta varten.
Paina ja pidä painettuna aktivoidaksesi
Wps tai AP -tilan ja määrittääksesi
verkon uudelleen.

••
••
••

Seuraa lähdetilaa.

••
••

Wi-Fi on pois päältä.
Tuote siirtyy
alempaan
virrankulutustilaan.
Järjestelmän
uudelleen
käynnistäminen
vie suhteellisesti
enemmän aikaa.

••

Wi-Fi on yhä päällä.
Se tukee yhä Play-Fi
ja Airplay2 - sisältöjä.

(Lähde)
Valitse tulon lähde soundbarkaiuttimelle.
Paina ja pidä painettuna aktivoidaksesi
parimuodostustilan Bluetoothtilassa tai katkaise tällä hetkellä
parimuodostettu Bluetooth-laite.

c

(Surround)
Kytke Virtuaalinen ympäristö Päälle/
POIS PÄÄLTÄ.

d

(Mykistys)
Mykistä tai palauta äänenvoimakkuus.

e

(Toista/Tauko)
Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa
USB/BT/PLAY-Fi -tilassa.

f

, ,

•

Yhdistä television HDMI-tuloon.

e

•

Paina ja pidä
painettuna
painiketta
5 s. ajan

Toiminto

•

, (Kursorit)
/ (Edellinen/Seuraava)
Hyppää edelliseen tai seuraavaan
kappaleeseen USB/BT/PLAY-Fi
-tilassa.

/
Navigoi Alas/Ylös valikon rakenteessa.

g

(VALIKKO)
Siirry asetusvalikkoon.
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•

h

(Takaisin)
Palaa edelliseen valikkoon. Poistu
valikosta.

i

+/- (Soundbarin äänenvoimakkuus)
Lisää/vähennä Soundbarin
äänenvoimakkuutta.

j

+/- (Subwooferin äänenvoimakkuus)
Lisää/vähennä sisään rakennetun
subwooferin äänenvoimakkuutta.

1

2

3

4

Mikäli kaukosäädintä käytetään muiden
tuotteiden lähellä, jotka tuottavat
infrapuna-aaltoja, ja mikäli muita
etäohjauksella varustettuja infrapunaa
käyttäviä hallintalaitteita käytetään
yksikön lähellä, se ei ehkä toimi oikein.
Vastaavasti, muut tuotteet eivät ehkä
toimi oikein.

Ensimmäinen käyttökerta:
Yksiköllä on
esiasennettu litium
CR2025 paristo.
Poista suojaava
kalvo aktivoidaksesi
kaukosäätimen akun.

6
5
7

8

9

10

Kaukosäätimen pariston vaihto
Kaukosäädin vaatii CR2025, 3V litiumpariston.

1
2
3

1

Käytä työkaluja (kuten akut / kolikot)
voidaksesi vilkaista rasian kantta ja
kääntää vastapäivään
(lukituksen
purkamiseksi).
Poista vanha paristo, joka sijaitsee
silmässä, aseta uusi CR2025 akku ja
kiinnitä huomiota oikeaan polariteettiin
(+/-).
Käytä työkaluja saavuttaaksesi uran
akkulokeron kannessa ja käännä
myötäpäivään (lukitus), varmenna se
kaukosäätimeen.
2

3

Kaukosäätimen valmisteleminen
•

Toimitettu kaukosäädin mahdollistaa
yksikön käytön etäisyydeltä.

•

Silloinkin, kun kauko-säädintä käytetään
tehokkaalla etäisyydellä, joka on 19,7
jalkaa (6 m), kaukosäätimen käyttö voi
olla mahdotonta, mikäli rakennuksen ja
kaukosäädin yksikön välillä on mitään
esteitä.
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Esivaroituksia paristojen osalta
•

Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään
aikaan (yli kuukauden), poista paristo
kaukosäätimestä estääksesi sen vuodon.

Jos paristot vuotavat, pyyhi pois vuoto
paristotilan sisäpuolella ja vaihda
paristot uusiin.

•

Älä käytä muita, kuin määritettyjä
paristoja.

•
•
•

Älä kuumenna tai pura paristoja.

•

Seinäkiinnitys
Suomi

•

Huom.

•• Vääränlainen seinäkiinnitys voi johtaa

Älä koskaan heitä niitä veteen tai tuleen.
Älä kuljeta tai säilytä paristoja muiden
metallisten esineiden kanssa. Näin
tehden, saatetaan kohdata akkujen
vajavaisuus, vuoto or räjähdys.

••

Älä koskaan lataa akkua, ellei sen ole
vahvistettu olevan ladattavaa tyyppiä.

••

••

••

Sijoittaminen

onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi
kuluttajatukeen.
Varmista ennen seinäkiinnitystä, että seinä
kestää Soundbarin painon.
Ennen seinäkiinnitystä, sinun tulee irrotaa
Soundbarin pohjalta, muussa tapauksissa
kumijalat eivät voi tulla muunnetuiksi takaisin.
SoundBarin seinäkiinnityksen tyypistä
riippuen varmista, että käytät oikean pituisia ja
paksuisia ruuveja.
Tarkista onko USB-portti Soundbarin takana
liitetty USB-laitteeseen. Mikäli havaitaan, että
liitetty USB-laite vaikuttaa seinäkiinnitykseen,
on sinun käytettävät toista USB laitetta
oikealla koolla.

Sijoita SoundBar kuten alla näytetään.
Ruuvin pituus/halkaisija
3,5 - 4 mm / 0,14" - 0,16"

4 mm /
0,16"

> 25 mm / 0,98"

Ehdotettu seinäkiinnityksen korkeus
Sinua kehotetaan asentaamaan TV
ennen soundbarin seinään kiinnitystä. TV
esiasennettuna, soundbarin 50 mm / 2,0"
etäisyydessä TV:n pohjasta.

1
2

Asenna 2 rinnakkaista reikää (Ø 3 - 8 mm
kunkin seinätyypin ) seinällä. Reikien
välillä olevaa tulee olla 797 mm / 31,38".
»» Kiinnitä tulpat ja ruuvit reikiin.
Poista neljä ruuvia (x4) pääasiallisesta
yksiköstä.
»» Liitä seinäkannattimet (x2)
pääyksikölle kertomiseksi, että ruuvit
voidaan poistaa pääyksiköstä.
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3

Laita SoundBar roikkumaan
kiinnitysruuveista.
3,5 - 4 mm / 0,14"-0,16"

4 mm /
0,16"

> 25 mm / 0,98"

1

~ 50

797

3

2

10

mm

mm

"
/ 2,0

,38"

/ 31

Tämä osa auttaa sinua Soundbarin
liittämisessä televisioon ja muihin laitteisiin ja
sen jälkeen asennuksessa.
Löydät lisätietoja SoundBar-kaiuttimesi
perusliitännöistä ja lisätarvikkeista pikaaloitusoppaasta.

2

Ota televisiossasi HDMI CEC -toiminnot
käyttöön. Katso lisätietoja TV:n
käyttöohjeesta.
• Television HDMI ARC -liitäntä
voi olla merkitty eri tavalla. Katso
lisätietoja TV:n käyttöohjeesta.
Liitä High Speed HDMI -kaapeli
Soundbarin HDMI OUT (ARC)-TO TV
-liitin television HDMI ARC -liitäntään.
Huom.

Huom.

•• Tunnistaaksesi toimitusarvot, ks. tuotteen
••

1

takana tai pohjassa oleva tyyppikilpi.
Ennen kuin luot tai muutat kytkentöjä,
varmista, että kaikki laitteet ovat irti
verkkovirrasta.

•• TV:si tulee tukea HDMI-CEC ja ARC -toimintoa.
HDMI-CEC ja ARC tulee olla asetettuja päälle.

•• HDMI-CEC ja ARC asetusten menetelmä voi

••

erota riippuen TV:stä. Koskien yksityiskohtia
ARC-toiminnon osalta, ks. TV:n omistajan
käyttöopas.
Vain HDMI 1.4 yhteensopivat johdot voivat
tukea ARC-toimintoa.

Yhdistä HDMI-liitäntään
Jotkin 4K HDR TV:t vaativat HDMI-syötteen
tai kuva-asetukset asetettaviksi HDR-sisällön
vastaanottoon. Lisätietoja varten koskien
HDR-näyttöäsi, ks. TV:si ohjekirja.

Liitä optiseen liitäntään

OPTICAL

ARC (Äänen paluukanava)
Soundbarisi tukee HDMI:ä äänen
paluukanavalla (ARC). Jos TV:si tukee HDMI
ARC:iä, voit kuulla TV:n äänen soundbarin
kautta käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia.

OPTICAL OUT

Yhdistä optisella kaapelilla SoundBarin
OPTICAL-liitin TV:n tai muun laitteen
OPTICAL OUT -liitäntään.
•
Digitaalinen optinen liitin voi olla
merkittynä SPDIF tai SPDIF OUT.

HDMI OUT (ARC)

HDMI ARC

11

Suomi

3 Yhdistä

Yhdistä AUX-kaapeliin
•

Käytä 3,5 mm – 3,5 mm äänikaapelia
(sisältyy) yhdistääksesi TV:n
kuulokeliitännän laitteen AUX-liitäntään.

AUX

(iOS- ja Android-versioita varten)
Yhdistämällä tämän yksikön matkapuhelimet,
taulutietokoneet (kuten iPad, iPhone, iPod
touch, Android-puhelimet, jne.) samaan WiFi-verkkoon, voit sitten käyttää Philips Sound
-sovellusta, joka on DTS Play-Fin suorittama
soundbarin ohjaamiseksi kuunnellaksesi
äänitiedostoja.

1

Kuuloke
(3,5mm)
AUDIO OUT

•

Yhdistä Wi-Fi
(langaton toiminto)

Käytä RCA–3,5 mm äänikaapelia
(ei sisälly) yhdistääksesi TV:n äänen
lähdöt laitteen AUX-liitäntään.

2

Yhdistä puhelimesi tai taulutietokoneesi
samaan Wi-Fi-verkkoon, jonka haluat
liittää soundbariisi.
Lataa ja asenna Philips Sound -sovellus,
jonka suorittaa DTS Play-Fi puhelimella
tai taulutietokoneella.

AUX

L

•

R

AUDIO OUT

3

Yhdistä virtalähteeseen
•

Ennen AC-virtajohdon liittämistä,
varmista vieneesi päätökseen kaikki
muut liitännät.

•

Tuotevahingon riski! Varmista, että
virtalähteen jännite vastaa yksikön
jännitettä yksikön takana tai pohjassa.

•

Kytke verkkojohto laitteen AC~ liitäntään
ja sitten pistorasiaan.

*

Virtajohtojen määrä ja liitäntätyyppi
vaihtelee alueittain.
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4

5

Varmista että reitittimesi on päällä ja
toimii asianmukaisesti.
Paina ja pidä painettuna
8 s ajan
(Wi-Fi) -painiketta, joka sijaitsee
takakaapissa Wi-Fi-yhteyden
muodostamiseksi.
»» Kunnes kaiutin tuottaa toisen äänen
ja vapauta sitten painike.
Odota kunnes Wi-Fi-valoilmaisin
etukaapissa vaihtuu nopeasti vilkkuvasta
hitaaseen sykkeeseen. Sen alkaessa
sykkimään hitaasti, ilmaisten kaiuttimen
olevan siirtymässä Wi-Fi-asennustilaan.
Käynnistä Philips Sound -sovellus
DTS Play-Fin suorittamana. Noudata
sovelluksessa olevia ohjeita liittääksesi
tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoosi.

Vain iOS-versioita varten
iPhonen käyttämää Wi-Fi-verkkoa tulee
vaihtaa väliaikaisesti Play-Filaitteen AP:lle
ja käynnistää Philips Sound APP -sovellus
tuotteen Wi-Fi-asennuksen päätökseen
viemiseksi. Ks. alla olevat vaiheet.

•• Siirry kohtaan

•• Valitse Wi-Fi-

Asetukset.

asetukset.

AirPlay-asennus
Käytä AirPlaytä asentaaksesi iOS-laitteen
Wi-Fi-liitännän (iOS7 tai uudempi) ja
soundbarin.

1
2
•• Valitse Play-Fi
-laite Wi-Fin
asennuksessa.

Liitännän jälkeen, tämä tuote voi
tuottaa ohjelmistopäivityksen.
Päivitys viimeisimpään ohjelmistoon,
kun asennat ensimmäistä kertaa.
Ohjelmiston versiopäivitys voi kestää
useita minuutteja. Älä irrota kaiuttimesi
liitäntää, kytke pois päältä laitettasi, tai
poistu verkosta päivityksen aikana.

Suomi

8

Huom.

•• Palaa Philips Sound
-sovellukseen
asennukset
jatkamiseksi.

iOS-laite: Asetukset > Wi-Fi > valitse
kotiverkko [Play-Fi -laite (xxxxxx)]
Käynnistä Philips Sound -sovellus
DTS Play-Fin suorittamana. Noudata
sovelluksessa olevia ohjeita liittääksesi
tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoosi.
»» Onnistuneen Wi-Fi-yhteyden
muodostamisen jälkeen, Wi-Fivalon ilmaisin etukaapissa lakkaa
vilkkumasta ja muuntuu kiinteäksi.
Asennettuasi tämän tuotteen
Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä
mistä tahansa älypuhelimesta tai
taulutietokoneesta samassa verkossa.
»» Käyttäessä SOVELLUSTA musiikin
toistamiseksi, näyttöpaneelilla näkyy
PLAY-FI.

3
6

7

Onnistuneen Wi-Fi-yhteyden
muodostamisen jälkeen, Wi-Fi-valon
ilmaisin etukaapissa lakkaa vilkkumasta
ja muuntuu kiinteäksi. Asennettuasi
tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoon, voit
ohjata sitä mistä tahansa älypuhelimesta
tai taulutietokoneesta samassa verkossa.
»» Käyttäessä SOVELLUSTA musiikin
toistamiseksi, näyttöpaneelilla näkyy
PLAY-FI.
Liitännän jälkeen, voit muuttaa laitteen
nimeä. Useita nimiä on valittavana
tai luotavana toimestasi valitsemalla
Mukautettu nimi nimiluettelon lopussa.
Muutoin, se noudattaa oletusnimeä.

4

Liitännän jälkeen, voit muuttaa laitteen
nimeä. Useita nimiä on valittavana
tai luotavana toimestasi valitsemalla
Mukautettu nimi nimiluettelon lopussa.
Muutoin, se noudattaa oletusnimeä.
Liitännän jälkeen, tämä tuote voi tuottaa
ohjelmistopäivityksen.
Päivitys viimeisimpään ohjelmistoon,
kun asennat ensimmäistä kertaa.
Ohjelmiston versiopäivitys voi kestää
useita minuutteja. Älä irrota kaiuttimesi
liitäntää, kytke pois päältä laitettasi, tai
poistu verkosta päivityksen aikana.
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Huom.

•• Yhteyden muodostuksen jälkeen, tuote

••

••

saattaa suorittaa ohjelmistopäivityksen.
Versiopäivitys vaaditaan lähtökohtaisen
asennuksen jälkeen. Ilman versiopäivitystä,
kaikki tuoteominaisuudet ovat käytettävissä.
Ensimmäisen asennuksen epäonnistuessa,
pidä alhaalla Wi-Fi-painiketta soundbarissa
8 s ajan, kunnes toinen ääni voidaan kuulla ja
Wi-Fin valo vaihtuu hitaasti sykkiväksi. Nollaa
Wi-Fi-yhteys, käynnistä sovellus uudelleen ja
käynnistä asennus uudelleen.
Mikäli haluat vaihtaa yhdestä verkosta toiseen,
sinun tulee asentaa liitäntä uudelleen. Pidä
painettuna
(Wi-Fi) Wi-Fi-painiketta
soundbarissa 8 s ajan nollataksesi Wi-Fiyhteyden.

WPS-tila
Mikäli reitittimelläsi on Wi-Fin suojattu
asennus (WPS), voit asentaa liitännän
salasanaa syöttämättä.

1
2

3

Paina ja pidä painettuna Wi-Fipainiketta 4 sekunnin ajan. Kuulet äänen
ja Wi-Fin valo aloittaa kaksinkertaisen
vilkkumisen.
Paina reitittimesi
WPS-painiketta.
Painike on normaalisti
merkitty tällä WPSlogolla.

WPS

Noudata Philips Sound -sovelluksen
ohjeita, jonka suorittaa DTS Play-Fi
parimuodostuksen aloittamiseksi.
Huom.

•• WPS ei ole standardi ominaisuus kaikissa
••

14

reitittimissä. Mikäli reitittimessäsi ei ole
WPS:ää, käytä standardia Wi-Fi-asennusta.
Paina
(Wi-Fi) -painiketta kerran, mikäli
haluat poistua WPS-tilasta tai se poistuu
automaattisesti 2 minuutin kuluessa.

Tämä osio auttaa sinua käyttämään
SoundBaria musiikin toistamiseen liitetyiltä
laitteilta.
Ennen kuin aloitat
•
Tee pika-aloitusoppaassa ja
käyttöohjeessa kuvatut tarvittavat liitännät.
•
Vaihda Soundbarin lähde oikeaksi muita
laitteita varten.

Kytke ON- ja OFF-tila
•

Liittäessäsi yksikön verkkovirtaan, yksikkö
on STANDBY-tilassa. VALMIUSTILANilmaisinvalo palaa punaisena.
Virtatila

Paina
-painiketta toistuvasti yksiköllä tai
paina vastaavaa painiketta kaukosäätimessä
valitaksesi HDMI ARC, OPTICAL, AUX, USB,
BT -tilan.
»» Valittu tila näkyy näytöllä.
»» Play-Fi ei ole valinnainen lähde.
Play-Fi tulee suoraan hallinnoida
SOVELLUKSELLA.

Äänenvoimakkuuden säätö
Säädä Soundbarin Äänenvoimakkuutta
Paina
+/- (Äänenvoimakkuus) lisätäksesi
tai vähentääksesi äänenvoimakkuuden tasoa.
• Mykistääksesi äänen, paina (Mykistä).
• Palauttaaksesi äänen paina (Mykistä)
uudelleen tai paina Vol+/Vol(äänenvoimakkuus).

Toimenpide Toiminto

Päällä
Paina
Puolivalmius painiketta
kerran

Eco-valmius

Valitse tilat

Paina
ja pidä
painettuna
painiketta
5 s. ajan

Subwooferin äänenvoimakkuuden säätäminen

••

Seuraa lähdetilaa.

••
••

Wi-Fi on yhä päällä.
Se tukee yhä Play-Fi
ja Airplay 2 - sisältöjä.

••
••

Paina
+/- (subwoofer) lisätäksesi
tai vähentääksesi subwooferin
äänenvoimakkuuden.

Wi-Fi on pois päältä.
Tuote siirtyy
alempaan
virrankulutustilaan.
Järjestelmän
uudelleen
käynnistäminen
vie suhteellisesti
enemmän aikaa.

Virtual Surround -tila

••

Automaattinen valmiustila
Yksikkö kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan noin 15 minuutin kuluttua,
jos TV tai ulkoinen laite irrotetaan tai
sammutetaan.
•
Kytkeäksesi yksikön pois päältä
täysin, irrota verkkovirtapistoke
verkkovirtapistorasiasta.
•
Kytke yksikkö täysin pois päältä
säästääksesi energiaa sen ollessa pois
käytöstä.

Koe mukaansatempaava äänikokemus
Virtual Surround -tiloissa.
Paina
-painiketta kaukosäätimessä,
kytkeäksesi Virtual Surround mode-tilan
päälle tai pois päältä.
• SUR ON: kytke päälle virtuaalinen
ympäristö.
• SUR OFF: kytke pois päältä virtuaalinen
ympäristö.

Tehdasasetuksille palautus
Palauta laitteen oletusasetus
•

Sarja on PÄÄLLÄ, paina ja pidä
painettuna VOL - ja VOL + yksikössä,
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4 Käytä
Soundbariasi

kunnes näytöllä näkyy "NOLLAUS"
nollataksesi koko järjestelmän
asetukset, mukaan lukien Wifi-moduulin
asennusasetukset.

Asetusvalikko
Yksikkö mahdollistaa sinun määrittävän
lisäasetukset, jotta sinulle voidaan toimittaa
parannettu kokemus.

1
2

Paina
(MENU) -painiketta
kaukosäätimessä avataksesi valikon.
Valitse sisältö / (Alas / Ylös) avulla
kaukosäätimessä.
Näyttö

Kuvaus
Valitse taajuuskorjaimen
(EQ) efekti
Säädä basson tasoa
Säädä diskantin tasoa

•

MOVIE: Luo surround-kuuntelukokemus.
Ihanteellinen elokuvien katselua varten.

•

MUSIC: Luo kaksikanavainen
tai monikanavainen stereoääni.
Ihanteellinen musiikin kuunteluun.

•

VOICE: Luo äänitehoste, joka tekee
ihmisäänestä selvemmän ja erittäin
kuunneltavan.

•

SPORT: Luo vastaava ilmapiiri, kuin
katsellessa urheilupeliä stadionilla.

•

CUSTOM: Mukauta ääni toivomaksesi.
Tulee asettaa Fine Tune -sovelluksella.
»» Oletuksena, EQ on asetettu
ELOKUVAKSI.

BASS/TREBLE
Säätää basson / diskantin tasoa.
»» BAS -5 ~ BAS +5
»» TRE -5 ~ TRE +5
»» Basso / diskantti on oletusarvoisesti
asetettu tasolle 0.

Aseta ääniviive
Aseta näytön kirkkaus

AV SYNC

Kytke näyttö päältä
automaattisesti

Aseta ääniviive.
•
Videokuvan käsittely, toisinaan pidempi
kuin aika, joka vaaditaan äänisignaalin
käsittelyyn. Tätä kutsutaan "viiveeksi".
Ääniviiveen ominaisuus on suunniteltu
tämän viiveen helpottamiseksi.
•
Aseta ääniviive, joka toimitetaan vain
nykyiselle toistotilalle. (Kuten HDMI
ARC -ääniviivetilassa, viivetila on
sovellettavissa vain HDMI ARC varten).
»» AV00 ~ AV200

Aktivoi Bluetooth
parimuodostustila

3
4
•
•

Muuta kunkin asetuksen lähtökohtaisia
arvoja kursoreilla / (Vasen / Oikea).
Paina
(Enter) vahvistaaksesi
valintasi.
Palataksesi aikaisemmalle näytölle /
poistuaksesi asetuksista, paina
(Takaisin).
Jos mitään painiketta ei paineta
5 sekunnin kuluessa, järjestelmä poistuu
automaattisesti valikosta.

EQ
Valitse videoosi tai musiikkiisi sopivat
valmiiksi määritetyt äänitilat: MOVIE, MUSIC,
VOICE, SPORT, CUSTOM.
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»» Varmista, että ääniviive on asetettu
tasolle 00.

DIM
»» DIM 03, DIM 02, DIM 01.
»» Oletuksena, himmennin on asetettu
arvoksi DIM 03.

Aseta kytkeäksesi näytön pois päältä
automaattisesti (lukuun ottamatta Wi-Fi
LED -ilmaisinta) 3 s kuluttua lepotilassa, kun
käyttäjän toimia ei ole.
»» PÄÄLLÄ: Asetettu näyttö päälle
»» POIS PÄÄLTÄ: Asetettu näyttö pois
päältä
»» Näyttö on asetettu oletusarvoisesti
PÄÄLLE.

4

BT PAIRING
Laukaise Bluetooth-parimuodostus BTtilassa.

5

Bluetooth-käyttö
Liitä SoundBarin Bluetooth-yhteys Bluetoothlaitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod Touch,
Android-puhelin tai kannettava tietokone),
ja voit kuunnella laitteelle tallennettuja
äänitiedostoja SoundBar-kaiuttimillasi.

•

1
2

3

Bluetooth-laite, joka tukee. Bluetoothprofiili A2DP, AVRCP ja Bluetoothversiolla 4.2 + EDR.
Soundbarin ja Bluetooth-laitteen välinen
toimintaetäisyys on enintään noin
4 metriä (13 jalkaa).
Paina
yksikön -painiketta toistuvasti,
tai paina kaukosäätimen BT-painiketta
vaihtaaksesi Soundbarin Bluetooth-tilaan.
»» NO BT on näkyvillä näyttöpaneelissa.

Valitse ja toista Bluetooth-laitteen
äänitiedostoja tai musiikkia.
• Musiikin toiston aikana saapuva
puhelu keskeyttää musiikin toiston.
Toisto jatkuu puhelun päätyttyä.
• Jos Bluetooth-laitteesi tukee
AVRCP-profiilia, voit painaa
kaukosäätimestä / / ohittaaksesi
kappaleen, tai
keskeyttääksesi/
jatkaaksesi toistoa.
Poistu Bluetooth-tilasta valitsemalla
toinen lähde.
• Vaihtaessasi takaisin Bluetoothtilaan, soundbar pyrkii
muodostamaan yhteyden viimeiseen
yhdistettyyn laitteeseen.
Huom.

•• Kaikkien Bluetooth-laitteiden
yhteensopivuutta ei taata.

•• Musiikin suoratoisto voi keskeytyä, jos laitteen

Mitä tarvitset
•

Suomi

laitteen ohjeista ohjeet Bluetoothyhteyden päälle kytkemiseen).
»» Bluetooth-yhteyden onnistuessa,
YHDISTETTY on näkyvillä
näyttöpaneelissa.

DISPLAY

••

ja Soundbarin välillä on esteitä, kuten seinä,
laitetta peittävä metallinen kotelo tai muita
laitteita, jotka toimivat samalla taajuudella.
Jos haluat yhdistää SoundBarisi toiseen
Bluetooth-laitteeseen, paina
kaukosäätimestä katkaistaksesi nykyisen
Bluetooth-laitteen yhteyden.

AUX / OPTICAL / HDMI
-käyttö

Paina ja pidä painettuna
-painiketta
yksikössä tai kaukosäätimessä
5 sekunnin ajan aktivoidaksesi
Bluetooth-parimuodostuksen.
»» BT PARIMUODOSTUS on näkyvillä
näyttöpaneelissa.

Varmista, että yksikkö on yhdistetty TV:n tai
äänilaitteen kanssa.

Bluetooth-laitteella, kytke Bluetoothyhteys päälle, etsi ja valitse "PlayFi-laite" aloittaaksesi yhteyden
muodostamisen (katso Bluetooth-

2

1

Paina
-painiketta yksikössä tai
kaukosäätimessä toistuvasti valitaksesi
AUX, OPTICAL, HDMI ARC -tilan.
Käytä äänilaitettasi suoraan toistoominaisuuksia varten.

17

3

Paina VOL +/- -painikkeita säätääksesi
äänenvoimakkuuden haluamallesi
tasolle.

3

Toiston aikana:

Painike

Toimenpide
Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa.

Vihje

•• Kun OPTICAL/HDMI ARC -tilassa, ellei ole

••

••

ääntä yksikössä ja tilailmaisin vilkkuu, on ehkä
tarvittavaa aktivoida PCM tai Dolby Digital
signaalin lähtö lähdelaitteessasi (esim. TV,
DVD tai Blu-ray -soistin).
Yksikkö ei ehkä kykene purkamaan kaikkien
digitaalisia ääniformaatteja tulolähteestä.
Tässä tapauksessa yksikkö mykistyy. Tämä
EI OLE vikatila. Varmista, että tulolähteen
ääniasetus (esim. TV, pelikonsoli, DVD-soitin,
jne.) on asetettu tilaan PCM tai Dolby Digital
Plus (ks. käyttöohjekirja tulolähteen laitteelle,
koskien sen ääniasetuksen tietoja) HDMI
ARC / optisen tulon osalta.
Kun DOLBY DIGITAL -äänimuoto syötetään,
Soundbarin näytöllä näkyy DOLBY AUDIO.

USB:n käyttö
Toista musiikkia USB-tallennuslaitteelta,
kuten MP3-soittimelta, USB-muistitikulta jne.

1

USB-laitteella.

/

Hyppää edelliseen tai seuraavaan
kappaleeseen.

Vihjeitä

•• Yksikkö voi tukea vain USB-laitteita, joissa on
32 GB muistia.

•• Tämä laite voi toistaa MP3.
•• Tue USB-porttia: 5 V 500 mA.

Spotifyn kuuntelu
Käyttää puhelinta, taulutietokonettasi tai
tietokonettasi kaukosäätimenä Spotifya varten.
Siirry osoitteeseen spotify.com/connect
saadaksesi lisätietoja toimintatavasta.

Päivitä laiteohjelmisto
Saadaksesi parhaat ominaisuudet ja
tuen, päivitä tuotteesi viimeisimmällä
laiteohjelmistoversiolla.

Vaihtoehto 1:
Päivitä laiteohjelmisto Philips Sound
-sovelluksen avulla (Asetukset > PShienosäätö)

2

18

Paina
-painiketta yksikössä tai
kaukosäätimessä toistuvasti valitaksesi
USB-tilan.

Laiteohjelmisto MCU:n ja DSP:n osalta
voidaan versiopäivittää viimeisimpään
Philips Sound sovelluksen avulla, jonka
suorittaa DTS Play-Fi. Siirry asetuksetvalikkoon ja valitse PS-hienosäädön
vaihtoehto tarkistaaksesi sen. Mikäli
versiopäivitys julkaistaan, päivitettyä
kuvaketta voidaan painaa automaattisen
etenemisen varmistamiseksi. Kun tämä tuote
on muodostanut Wi-Fi-yhteyden, se voi
vastaanottaa langattoman laiteohjelmiston
versiopäivityksen. Päivitä aina kaikkein
viimeisimmällä laiteohjelmistoversiolla
parantaaksesi tämän tuotteen suorituskykyä.

Vaihtoehto 2:

1
2
3

Suomi

Päivitä laiteohjelmisto USB:n välityksellä
Tarkista onko viimeisin laiteohjelmiston
versio julkaistu osoitteessa www.philips.
com/support. Etsi mallisi ja napsauta
"Ohjelmisto ja ajurit".
Lataa laiteohjelmisto USB-tikulle.
Noudata laiteohjelmiston päivitysversion
ohjeita.
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5 Tuotteen
tekniset tiedot
Huom.

•• Teknisiä tietoja ja muotoilua voidaan muuttaa

Kaukosäädin
•
•

Tuetut audioformaatit
•

HDMI ARC
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM
2ch

•

OPTINEN
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM
2ch

•

Bluetooth
SBC

•

USB
MP3, WAV, FLAC

ilman erillistä ilmoitusta.

Bluetooth/Langaton
••
••
••

Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
Bluetooth versio: 4.2 + EDR
Taajuusalue/lähtöteho:
2402 - 2480 MHz / ≤ 5 dBm

Verkko tuettu
•

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Langaton
Taajuuskaista (Wi-Fi) / Radio
Taajuusteho lähetetty
2,4 G Wi-Fi: 2412 MHz ~ 2484 MHz /
≤ 17 dBm
5 G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5825 MHz /
≤ 16 dBm

Pääyksikkö
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
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Tehonsyöttö: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Lähtöteho: 120 W
Virrankulutus: AC 100 - 240 V~
50 / 60 HZ, 84 W
Virrankulutus lepotilassa: < 0,5 W
USB: 5 V
500 mA
Taajuusvaste: 80 Hz - 20 KHz
Syöttöherkkyys (AUX): 500 mV
Kaiuttimen impedanssi: 8 Ω x 6
Mitat (L x K x S): 857 x 67 x 115 mm
Paino: 3,43 kg
Käyttölämpötila: 0 – 45 °C
Sisäänrakennetut kaiuttimet:
2 x (60 x 130 mm) 8 ohm + 4 x 2 tuumaa,
8 ohmia

Etäisyys/Kulma: 6 m / 30°
Akkutyyppi: CR2025

6 Vianmääritys
Varoitus

•• Sähköiskun vaara. Älä koskaan irrota tämän

•

kaiuttimen koteloa.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä
itse korjata tuotetta.
Jos sinulla on ongelmia tuotteen käytössä,
tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät
huoltoa. Jos sinulla on edelleen ongelmia,
saat tukea osoitteesta
www.philips.com/support.

Pääyksikkö
•

Irrota virtalähteestä muutamien
minuuttien ajaksi, muodosta sitten
yhteys uudelleen.

Ei virtaa
•
•
•

Varmista, että AC on asianmukaisesti
maadotettu.
Varmista, että AC-virtalähteessä on virtaa.
Paina standby-paiketta kaukosäätimen
tai Soundbarin osalta kytkeäksesi
Soundbarin päälle.

Ääni
Ei ääntä soundbarin kaiuttimesta.
•
Liitä äänikaapeli soundbarista televisioon
tai muuhun laitteeseen. Et kuitenkaan
tarvitse erillistä ääniliitäntää, kun:
– soundbar ja TV on liitetty HDMI ARC
-liitännällä, tai
– laite on liitetty soundbarisi HDMI IN
-liittimeen.
•
Valitse kaukosäätimessä oikea äänilähde.
•
Varmista, että soundbar ei ole mykistetty.
•
Nollaa tämä tuote sen tehdasasetuksille
(ks. "Käytä tehdasasetuksia").
•
Lisää äänenvoimakkuutta. Paina
Äänenvoimakkuuden lisäys -painiketta
Soundbarissa.
•
Käyttäessä kumpaa tahansa digitaalista
syöttöä, mikäli mitään audiota ei ole:

•

•

Pyri asettamaan TV:n lähtö PCM:ää
varten tai
- Yhdistä suoraan Blu-ray/muuhun
lähteeseen, jotkut TV:t eivät välitä
digitaalista audiota.
TV:si voidaan asettaa vaihtelevaksi
äänilähdöksi. Vahvista, että äänen
lähtöasetus on KIINTEÄ tai VAKIO, ei
VAIHTELEVA. Lue TV:n käyttöohjeista
yksityiskohtaisemmat tiedot.
Mikäli Bluetooth on käytössä,
varmista, että kaikki äänenvoimakkuus
lähdelaitteellasi on kytketty päälle
laitetta ei ole mykistetty.
Kun toisto jäätyy, eikä Wi-Fi-tilassa
ole ääntä, tarkista onko kotisi verkko
normaali.

Säröinen ääni tai kaiku.
•
Jos toistat ääntä TV:stä tällä tuotteella,
varmista, että TV on mykistetty.
Ääntä ja videota ei ole synkronoitu.
•
Paina AV SYNC valikosta
synkronoidaksesi äänen videon kanssa.

Bluetooth
Laite ei voi muodostaa yhteyttä soundbariin.
•
Laite ei tue yhteensopivia profiileja, jotka
soundbar vaatii.
•
Et ole ottanut laitteen Bluetoothtoimintoa käyttöön. Katso laitteen
käyttöohjeesta ohjeet toiminnon
käyttöönotosta.
•
Laitetta ei ole yhdistetty oikein. Yhdistä
laite oikein.
•
SoundBar on jo yhdistetty toiseen
Bluetooth-laitteeseen. Katkaise
yhdistetyn laitteen yhteys ja yritä
uudelleen.
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-

Äänentoiston laatu yhdistetyltä Bluetoothlaitteelta on huono.
•
Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä
laitetta lähemmäs soundbaria, tai poista
este laitteen ja soundbarin väliltä.
En voi löytää tämän yksikön Bluetooth
nimeä Bluetooth-laitteessani.
•
Varmista, että Bluetooth toiminto on
aktivoitu Bluetooth-laitteessasi.
•
Parimuodosta uudelleen yksikkö
Bluetooth-laitteesi kanssa.

Wi-Fi
Wi-Fi-yhteyttä ei voida muodostaa.
•
Tarkista WLAN-verkon saatavuus
reitittimellä.
•
Aseta Wi-Fi-reititin lähemmäs yksikköä.
•
Varmista, että salasana on oikea.
•
Tarkista WLAN-toiminto tai käynnistä
modeemi ja Wi-Fi-reititin uudelleen.

Play-Fi
Ei voi havaita Play-Fi -tuettuja laitteita
sovelluksesta.
•
Tarkista onko laitteelle muodostettu
Wi-Fi -yhteys.
Ei voi toistaa Play-Fi -musiikkia.
•
Tietyt verkkopalvelut tai sisällöt, jotka
ovat saatavina laitteen välityksellä
eivät ehkä ole käytettävissä, mikäli
palvelutuottaja lopettaa palvelunsa.
•
Kun ensiasennus ei onnistu, sulje
Philips Sound -sovellus, joka on DTS
Play-Fin suorittama. Käynnistä sovellus
uudelleen.
•
Kun kaiutin asetettiin Stereo-pareiksi tai
Surround-ääneksi, kaiutin tulee irrottaa
sovelluksessa ennen erotettua käyttöä.
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Kaukosäädin ei toimi
•
•
•
•
•

Ennen kuin painat mitään toiston
ohjaimen painiketta, valitse ensin oikea
lähde.
Pienennä kaukosäätimen ja yksikön
välistä välimatkaa.
Aseta paristo polariteetit (+/-) linjattuina
merkintöjen mukaisesti.
Vaihda paristo.
Kohdenna kaukosäädin suoraan yksikön
etupuolen anturiin.

Tämä on 15 minuutin
virrankatkaisutoiminto – ERPIIstandardin vaatimus virran
säästämiseksi
•

Yksikön ulkoisten tulosignaalien tason
ollessa liian alhainen, yksikkö kytketään
pois päältä automaattisesti 15 min
kuluessa. Lisää äänevoimakkuuden
tasoa ulkoisessa laitteessasi.

Spotify-ohjelmisto toimii kolmansien
osapuolten lisenssien alaisina ja ovat
löydettävissä osoitteessa: www.spotify.com/
connect/third-party-licenses.
DTS-patenttien osalta, ks. http://patents.
dts.com. Valmistettu DTS Ins. lisenssillä.
(USA:ssa./Japanissa/Taiwanissa
pääpaikkaansa pitäville yhtiöille) tai lisenssillä
DTS Licensing Limitediltä (kaikkia muita
yhtiöitä varten). DTS, Play-Fi, ja DTS Play-Fi
logo ovat DTS:n rekisteröityjä tavaramerkkejä
ja/tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/
tai muissa maissa. ©2020 DTS, Inc. KAIKKI
OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedialiittymän sekä HDMI Logo
ovat HDMI Licensing Administrator
Inc. tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED™ -logo on Wi-Fi Alliance®
sertifiointimerkki.

Dolby, ProLogic ja kahden D:n symboli ovat
Dolby Laboratories -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Tuotettu Dolby Laboratories
-lisenssin alaisena. Luottamuksellisia
julkaisemattomia töitä. Copyright © 20122020 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet
pidätetään.

Google, Google Play ja Chromecast built-in
ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google
Assistant ei ole käytettävänä tietyillä kielillä ja
tietyissä maissa.

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat
Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong Holding
Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä.
Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat
niiden omille haltijoilleen.

Tämän AirPlay 2 -tuen sisältävän laiteen
ohjaamiseen vaaditaan iOS 11.4 tai uudempi.
Applen merkin sisältävien tuotteiden käyttö
tarkoittaa sitä, että laite on suunniteltu
toimimaan erityisesti merkin ilmaiseman
teknologian kanssa ja on sertifioitu Apply
Inc.:n tavaramerkiksi, joka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Apple® ja AirPlay® ovat Apple Inc:n
omistamia Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröityjä tuotemerkkejä.
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Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Vieraile sivulla
www.Philips.com/support viimeisimpiä päivityksiä ja asiakirjoja varten.
Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.
Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin
tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän
tuotteen takaaja.

