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Прочитајте ги и разберете ги сите упатства пред
да го користите производот. Доколку штетата
е предизвикана од неправилно следење на
упатствата, гаранцијата нема да важи.

Безбедност
Ризик од струен удар или пожар!
•
Пред да воспоставите или смените какви
било поврзувања, уверете се дека сите
уреди се исклучени од електричното
напојување.
•
Никогаш не изложувајте ги производот и
додатоците на дожд или вода. Никогаш
не ставајте садови со течност, како вази,
во близина на производот. Ако течности
се истурат врз или во производот,
веднаш исклучете го од приклучницата
за напојување. Контактирајте со Грижа за
корисници да го проверат производот пред
да го употребувате.
•
Никогаш не ставајте ги производот и
додатоците во близина на отворен пламен
или други извори на топлина, вклучувајќи и
директна сончева светлина.
•
Никогаш не ставајте предмети во отворите
за вентилација или другите отвори на
производот.
•
Таму каде што електричниот кабел или
приклучок на апаратот се користи како уред
за исклучување, уредот за исклучување
треба да остане лесно пристапен и
употреблив.
•
Батериjaта (пакување батерии или
инсталираните батерии) не треба да се
изложува на прекумерна топлина како што е
сончева светлина, оган и слично.
•
Исклучете го производот од приклучницата
за напојување пред бури со молњи.
•
Кога го исклучувате кабелот за напојување,
секогаш влечете го приклучокот, никогаш
кабелот.
•
Користете го производот во тропски и/или
умерени клими.
Ризик од краток спој или пожар!
•
За идентификација и рангирања на
електрично напојување, видете ја
печатената плочка на задниот или долниот
дел на производот.
•
Пред да го поврзете производот во

приклучницата за напојување, уверете се
дека напонот на напојувањето одговара
на вредноста отпечатена на позадината
или дното на производот. Никогаш не
поврзувајте го производот на приклучницата
за напојување ако напонот е различен.
Ризик од повреда или оштетување на овој
производ!
•
За монтирање на ѕид, овој производ мора
да биде безбедно прикачен на ѕидот во
согласност со упатствата за инсталирање.
Користете само држач за монтирање на ѕид
кој е доставен (ако е достапно). Неправилно
монтирање на ѕид може да предизвика
незгода, повреда или штета. Доколку имате
некое прашање, контактирајте со Грижа за
корисници во вашата земја.
•
Никогаш не ставајте го производот или
некои други предмети на каблите за
напојување или на друга електрична опрема.
•
Ако производот е транспортиран на
температури под 5°C, отпакувајте го
производот и почекајте додека неговата
температура не ја достигне собната
температура пред да го поврзете во
приклучница за напојување.
•
Делови од овој производ може да се
направени од стакло. Внимателно ракувајте
да избегнете повреда и оштетување.
Ризик од прегревање!
•
Никогаш не инсталирајте го производот во
тесен простор. Секогаш оставајте простор
од најмалку четири инчи околу производот
за вентилација. Осигурете дека завеси или
други предмети никогаш не ги покриваат
отворите за вентилација на производот.
Ризик од загадување!
•
Не мешајте батерии (стари и нови или
карбонски и алкални и сл.).
•
ВНИМАНИЕ: Опасност од експлозија
ако батериите се неправилно заменети.
Заменете само со ист или со еквивалентен
тип.
•
Извадете ги батериите ако се истрошени
или ако далечинскиот управувач не се
употребува долго време.
•
Батериите содржат хемиски супстанции, тие
треба правилно да се фрлат.
Ризик од проголтување на батерии!
•
Производот/далечинскиот управувач може
да содржат батерија од тип паричка/копче
која може да се проголта. Секогаш чувајте ја
батеријата подалеку од дофат на деца! Ако
се проголта, батеријата може да предизвика
сериозна повреда или смрт. Може да се
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1 Важно

•
•

•

јават сериозни внатрешни изгореници во
рок од два часа по проголтувањето.
Ако се сомневате дека батерија е проголтана
или е ставена во некој дел од телото,
веднаш побарајте медицинска помош.
Кога ги менувате батериите, секогаш
чувајте ги сите нови и искористени батерии
подалеку од дофат на деца. Уверете се дека
делот за батерија е целосно обезбеден
откако сте ја смениле батеријата.
Ако делот за батерија не може да биде
целосно обезбеден, прекинете со употреба
на производот. Чувајте го подалеку од дофат
на деца и контактирајте со производителот.

Ова е апарат од КЛАСА II со двојна изолација и
нема обезбедено заштитно заземјување.
Напон на наизменична струја

Користете само уреди за електрично напојување
што се наведени во корисничкото упатство.

производот е опфатен од Европската Директива
2012/19/EU.

Овој симбол значи дека производот содржи
батерии опфатени од Европската Директива
2013/56/EU кои не може да се фрлаат со обичен
отпад од домаќинството.
Информирајте се за локалниот систем за
издвоено собирање на електрични и електронски
производи и батерии. Следете ги локалните
правила и никогаш не фрлајте го производот и
батериите со обичниот отпад од домаќинството.
Правилното фрлање на стари производи и
батерии помага да се спречат негативните
последици по животната средина и човековото
здравје.
Вадење на батериите за фрлање
Да ги извадите батериите за фрлање, видете го
делот инсталирање на батерија.
За уред со 5G WiFi
Уредот за работење во опсег од 5150–5350 MHz
е само за внатрешна употреба за да го намали
потенцијалот за штетна интерференција на
мобилни сателиски системи со заеднички канал.

Грижа за вашиот производ
Користете само крпа од микрофибер за чистење
на производот.

Грижа за животната средина
Фрлање на вашиот стар производ и батерија

Вашиот производ е дизајниран и изработен од
материјали и компоненти со висок квалитет,
кои може да се рециклираат и повторно да се
користат.

Усогласеност
Овој производ е усогласен со барањата за
радиоинтерференција на Европската Заедница.
Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој
производ е усогласен со основните барања и
други релевантни мерки од Директивата 2014/53/
EU.
Изјавата за усогласеност може да ја најдете на
www.p4c.philips.com.

Помош и поддршка
Овој симбол на производот значи дека
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За сеопфатна поддршка на интернет, посетете
www.philips.com/support на:

преземете го корисничкото упатство и
краткото упатство
•
гледајте ги видео туторијалите (достапно
само за избрани модели)
•
најдете одговори за често поставувани
прашања (ЧПП)
•
испратете ни прашање по е-пошта
•
разговарајте со наш претставник за
поддршка.
Следете ги упатствата на веб-локацијата за да го
изберете јазикот, а потоа внесете го бројот на
модел на вашиот производ.
Алтернативно, може да контактирате со
Грижа за корисници во вашата земја. Пред да
контактирате, запишете го бројот на модел
и серискиот број на вашиот производ. Овие
информации може да ги најдете на позадината
или на долниот дел од вашиот производ.

•

Консултирајте се со продавач или искусен
радио/ТВ техничар за помош.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)
Овој уред содржи предавател(и)/приемник(ци)
изземени од лиценцирање кои соодветствуваат
на RSS изземени од лиценцирање на Иновациски,
научен и економски развој Канада. Работењето
подлежи на следниве два услови:
1. Овој уред не смее да предизвикува
интерференција.
2. Овој уред мора да прифати секаква
интерференција, вклучувајќи ја и
интерференцијата што може да предизвика
непосакувано работење на уредот.

FCC и IC предупредување:

Внимание FCC и IC изјава за
корисници (Само за САД и
Канада)
FCC ИНФОРМАЦИИ

•
•

Оваа опрема треба да се инсталира и да се
работи со истата на минимално растојание
од 20 см помеѓу ладилникот и вашето тело.
Промените или измените на оваа единица
што не се изрично дозволени од страната
одговорна за усогласеност може да го
поништат овластувањето на корисникот да
работи со опремата.

БЕЛЕШКА: Оваа опрема е тестирана и откриено
е дека одговара на ограничувањата за дигитален
уред од Класа B, согласно со Дел 15 од FCC
правилата. Овие ограничувања се проектирани
да обезбедат разумна заштита од штетната
интерференција во станбена инсталација.
Оваа опрема генерира, користи и може да
емитува радиофреквентна енергија и, ако не
е инсталирана и не се користи во согласност
со упатствата, може да предизвика штетна
интерференција во радиокомуникациите.
Сепак, нема гаранција дека нема да се појави
интерференција во одредена инсталација.  
Ако оваа опрема предизвикува штетна
интерференција на радио или телевизискиот
прием, што може да се одреди со вклучување
и исклучување на опремата, корисникот
се охрабрува да се обиде да ја елиминира
интерференцијата со една или повеќе од
следниве мерки:
•
Преместување или релоцирање на
антената за прием.
•
Зголемување на растојанието помеѓу
опремата и приемникот.
•
Поврзете ја опремата во приклучница на
струјно коло различно од она на кое е
поврзан приемникот.
5
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•

2 Вашиот
саундбар

Главна единица
Овој дел вклучува преглед на главната единица.

a

b

d

c

e

Ви честитаме на купувањето и добре дојдовте во
Philips! За целосни придобивки од поддршката
што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот
Саундбар на www.philips.com/support.

Што има во кутијата

00

Проверете ги и одредете ги предметите во
вашето пакување:
•
Саундбар
x1
•
Безжичен субвуфер
x1
•
Далечински управувач
x1
•
Кабел за напојување *
x4
•
Комплет за монтирање на ѕид
x1
(Држачи за на ѕид x2, Шрафови x2, дипли x2)
•
Кратко упатство / Картичка за гаранција /
Безбедносен лист / Шаблон за монтирање
на ѕид
x1

Саундбар

f

h

Безжичен субвуфер

Кратко упатство

g
i

a - (јачина на звук) копче

Ја намалува јачината на звук.

b + (јачина на звук) копче

Ја зголемува јачината на звук.
(Репродукција/Пауза) копче
Започнување, паузирање или продолжување
на репродукција.
d
(Извор)/Копче за спарување со Bluetooth
• Избира влезен извор за Саундбарот.
• Притиснете и задржете да ја активирате
функцијата на спарување во режим на
Bluetooth или исклучете го постоечкиот
спарен Bluetooth уред.
e
(Подготвеност-Вклучено) копче

c

Состојба на
напојување
Далечински
управувач

:0 0

Дејство

•• Следи состојба на

Вклучено

извор

Притиснете
Полуподготвеност го копчето
еднаш

2X
2X
2X

Кабел за
напојување*

Држач за на ѕид
Гумена обвивка
Шрафови (за ѕид)

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

Должината на електричниот кабел и типот на
приклучок се разликуваат според регионите.

•

Сликите, илустрациите и цртежите
прикажани во ова Корисничко упатство се
дадени само како пример, конкретниот
производ може да се разликува во изгледот.
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•• Wi-Fi е сè уште
вклучено.

•• Сè уште
••
••

Картичка со предупредување
Безбедносен лист
Шаблон за монтирање на ѕид

*

Функција

Екоподготвеност

Притиснете
го и
задржете го
копчето
5 секунди

••

поддржува Play-Fi
и Airplay2.
Wi-Fi е исклучено.
Производот
влегува во
режим на ниска
потрошувачка
на електрична
енергија.
За рестартирање
на системот ќе
биде потребно
релативно
подолго време.

f Екран

8 секунди за да активирате AP режим.
За поврзување на HDMI влезот на
телевизорот.

h ЛЕД за напојување
i Wi-Fi LED индикатор (жолт)
Состојба
LED

македонски

e HDMI OUT (eARC/ARC)

g Сензор на далечински управувач

f HDMI 1/ HDMI 2

За поврзување на HDMI влезот на
телевизорот.

Статус

Трепка

Режим на точка на пристап на
Wi-Fi (AP)

g Приклучок за~ наизменична струја

Двојно
трепкање

Режим на заштитено поставување
на Wi-Fi (WPS)

h Шраф за држач за на ѕид

Константно
вклучено

Поврзано / Спарувењето е
успешно

Поврзете на електрично напојување.

Безжичен субвуфер
Овој дел вклучува преглед на безжичниот
субвуфер.

Конектори
Овој дел вклучува преглед на конекторите
достапни на вашиот Саундбар.

h

a

bc

a Приклучок за~ наизменична струја

Поврзете на електрично напојување.

b Копче Спари

abc

a

•
•

d

e

f

g

Притиснете и задржете за да влезете во
режим на спарување за субвуферот.
c Индикатор на субвуфер
Го одредува статусот заснован на
индикаторот на безжичен субвуфер.

УСБ
Аудио внес од УСБ-мемориски уред.
Надградете го софтверот на овој
производ.

b AUX

Аудио влез од, на пример, MP3 репродуктор
(3,5 мм приклучок).

Состојба LED

Статус

Брзо трепка

Субвуферот е во режим на
спарување

Константно
вклучено

Поврзано / Спарувењето е
успешно

Бавно трепка

Поврзувањето / Спарувањето
не успеало

c OPTICAL

Се поврзува со оптички аудио излез на
телевизорот или дигитален уред.

d

•
•
•

(Wi-Fi Setup) копче
Активира поставување на Wi-Fi за Play-Fi.
Притиснете го и задржете го копчето
3 секунди за да активирате Wps режим.
Притиснете го и задржете го копчето

Далечински управувач
Овој дел вклучува преглед на далечинскиот
управувач.

a

(Подготвеност-Вклучено)
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Состојба на
напојување

Дејство

Вклучено

Функција

•• Следи

состојба на
извор

•• Wi-Fi е сè уште
Притиснете
Полуподготвеност го копчето
еднаш

a

b

c

d

вклучено.

f

•• Сè уште

поддржува
Play-Fi и
Airplay2.

•• Wi-Fi е

e
g

h

i

j

исклучено.

•• Производот

Притиснете
го и
Еко-подготвеност задржете го
копчето
5 секунди

b

c
d
e

f

g

8

••

влегува
во режим
на ниска
потрошувачка
на електрична
енергија.
За
рестартирање
на системот
ќе биде
потребно
релативно
подолго
време.

(Извор)
Избира влезен извор за Саундбарот.
Притиснете и задржете да ја активирате
функцијата на спарување во режим на
Bluetooth или исклучете го постоечкиот
спарен Bluetooth уред.
(Dolby)
ВКЛУЧУВА/ИСКЛУЧУВА Dolby.
(Mute)
Ја исклучува или ја обновува јачината на звук.
(Play/Pause)
• Започнува, паузира или продолжува
репродукција во USB / BT / PLAY-Fi
режим.
• Потврдување избор.
, , , (Покажувачи)
/ (Претходно/Следно)
• Прескокнува на претходна или следна
нумера во режим USB / BT / PLAY-Fi.
• Оди лево/десно во структурата на
менито.
/
• Оди надолу/нагоре во структурата на
менито.
(МЕНИ)
Влегува во менито за поставување.

•
•

h

(Назад)
Враќа на претходното мени. Излези од
мени.
• Притиснете го и задржете го копчето 10
секунди да го ресетирате модулот Wi-Fi
на саундбарот на фабрички поставки.
i
  +/- (јачина на звукнасаундбар)
Ја зголемува / намалува јачината на звук на
саундбарот.
j
+/- (јачина на звук на субвуфер)
Ја зголемува / намалува јачината на звук на
субвуферот.

•

Подгответе го далечинскиот
управувач
•

Доставениот далечински управувач
овозможува со единицата да се управува од
далечина.

Дури и ако со далечинскиот управувач
се управува во рамките на ефективен
опсег од 19,7 стапки (6 м), работењето
со далечинскиот управувач може да
е невозможно ако има пречки помеѓу
единицата и далечинскиот управувач.
Ако со далечинскиот управувач се управува
во близина на други производи кои
генерираат инфрацрвени зрани, или други
уреди со далечински управувач кои користат
инфрацрвени зраци се користат во близина
на единицата, истиот може да не работи
правилно. И обратно другите производи
може да работат неправилно.

•

Единицата има
претходно инсталирана
литиумска CR2025
батерија. Отстранете го
заштитното јазиче да ја
активирате батеријата
на далечинскиот
управувач.

1

Користете алати (како што се батерии
парички/парички) да го фатите жлебот на
капакот на куќиштето за батерија и завртете
го налево за да
(отклучи).
Извадете ја старата батерија, која е сместена
во капакот, ставете ја новата CR2025
батерија и внимавајте на точниот поларитет
(+/-).
Користете ги алатите да го фатите жлебот на
капакот на делот за батерија и завртете го
надесно за да (заклучи), зацврстете го на
далечинскиот управувач.
2

•
•

Кога далечинскиот управувач нема да се
користи долго време (повеќе од месец),
извадете ги батериите од далечинскиот
управувач да спречите да истечат.
Ако батериите истечат, избришете го
истеченото во делот за батерии и заменете
ги батериите со нови.
Не употребувајте батерии поинакви од оние
што се наведени.
Не загревајјте ги и не расклопувајте ги
батериите.
Никогаш не фрлајте ги во оган или вода.
Не носете ги и не складирајте ги батериите
со други метални предмети. Тоа може
да предизвика краток спој кај батериите,
истекување или експлозија.
Никогаш не полнете ја батеријата освен ако
не е потврдено дека е од тип што повторно
се полни.

Поставување

За далечинскиот управувач е потребна литиумска
батерија CR2025 од 3V.

3

•

•

Замена на батерија на
далечинскиот управувач

2

•

•
•

Прва употреба:

1

Мерки на претпазливост за
батериите

Ставете го субвуферот на најмалку 1 метар
(3 стапки) одалеченост од Саундбарот и десет
сантиметри далеку од ѕидот.
За најдобри резултати, ставете го субвуферот како
што е покажано подолу.

10 см/4"

1 м/
3 стапки

3
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•

Монтирање на ѕид

2

Белешка

•• Неправилно монтирање на ѕид може да

••
••
••
••

предизвика незгода, повреда или штета. Доколку
имате некое прашање, контактирајте со Грижа за
корисници во вашата земја.
Пред да монтирате на ѕид, уверете се дека ѕидот
може да ја издржи тежината на Саундбарот.
Пред монтирањето на ѕид не треба да ја вадите
гумената подлога на долниот дел на саундбарот,
бидејќи гумената подлога не може да се врати.
Во зависност од типот на монтирање на ѕид на
Саундбарот, уверете се дека користите шрафови со
одговарачка должина и дијаметар.
Проверете дали портата за УСБ на задниот дел на
Саундбарот е поврзана на УСБ-уред. Ако се открие
дека поврзаниот УСБ-уред влијае на монтирањето
на ѕид, треба да користите друг УСБ-уред со
соддветна големина.

3

Извадете ги шрафовите (x4) од главната
единица.
»» Закачете ги држачите за на ѕид (x2) на
главната единица со шрафовите што сте
ги извадиле од главната единица.
Закачете го Саундбарот на шрафовите за
прицврстување.

3,5-4 мм/0,14"-0,16"

4 мм/
0,16"

> 25 мм/0,98"

1

1076

Должина/дијаметар на шрафови
3,5 -4 мм

3

4 мм

2
> 25 мм

Предложена висина за монтирање на ѕид
Ви се препорачува прво да го инсталирате
телевизорот пред да го монтирате Саундбарот
на ѕид. Со претходно инсталиран телевизор,
монтирајте го на ѕид саундбарот на растојание 50
мм/2,0’’ од дното на телевизорот.

1

Избушете 2 паралелни дупки (Ø 3-8 мм
секоја според типот на ѕид) на ѕидот.
»» Растојанието помеѓу отворите е:
• 856 мм / 33,7" (TAB8405 / TAB8505)
• 1017 мм / 40" (TAB8805)
• 1076 мм / 42" (TAB8905)
»» Може да го користите шаблонот за
монтирање на ѕид обезбеден да
помогне при позиционирање на
отворите во ѕидот.
»» Зацврстете ги диплите и шрафовите во
дупките.

10

"

м/2,0

м
~50

мм

"

/ 42

Овој дел ви помага да го поврзете Саундбарот со
ТВ и други уреди, а потоа да го поставите.
За информации за основните поврзувања на
вашиот Саундбар и приборот, видете го краткото
упатство.

Белешка

македонски

3 Поврзување

•• Целосното Dolby Atmos искуство е достапно само
••

кога Саундбарот е поврзан со изворот преку HDMI
2.0 кабел.
Саундбарот сè уште функционира кога е поврзан
на други начини (како што е дигитален оптички
кабел) но тие не можат да ги поддржат сите Dolby
карактеристики.   Земајќи го во предвид ова, наша
препорака е да поврзете преку HDMI, за да се
осигура Dolby поддршка.

Белешка

•• За идентификација и рангирања на електрично
••

напојување, видете ја печатената плочка на
задниот или долниот дел на производот.
Пред да воспоставите или смените какви било
поврзувања, уверете се дека сите уреди се
исклучени од електричното напојување.

Dolby Atmos®
Dolby Atmos ви дава сеопфатно искуство во
текот на слушањето со испорачување звук во
тродимензионален простор и сето богатство,
јасност и сила на звукот Dolby.
За повеќе информации, посетете ја dolby.com/
technologies/dolby-atmos

За користење на Dolby Atmos®
Dolby Atmos® е достапен само во HDMI ARC/eARC
режим. За детали за поврзувањето, погледнете
"HDMI поврзување".

1

2
3

За да користите Dolby Atmos® во HDMI 1 /
HDMI 2 / HDMI ARC режим, вашиот ТВ мора
да поддржува Dolby Atmos®.
Уверете се дека е избрано „Без шифрирање“
за битов проток на дигиталниот аудио излез
на поврзаниот надворешен уред (пр. Blu-ray
DVD плеер, телевизор).
Додека влегува во формат Dolby Atmos /
Dolby Digital / PCM, саундбарот ќе покажува
DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO /
DOLBY SURROUND.

Поврзување на HDMI
приклучок
Некои 4K HDR ТВ бараат да бидат поставени
поставките за HDMI влез или слика за прием
на HDR содржина. За дополнителни детали
за поставување HDR екран, погледнете го
прирачникот со упатства за вашиот ТВ.

Опција 1: eARC/ARC (повратен аудио
канал)
Вашиот Саундбар поддржува HDMI со Аудио
повратен канал (eARC/ARC). Ако вашиот ТВ
поддржува HDMI ARC, може да го слушнете
аудиото на ТВ преку вашиот Саундбар со
користење на еден HDMI кабел.

  

HDMI OUT
(eARC/ARC)

HDMI (ARC)

1

2

На телевизорот, вклучете ги операциите
HDMI-CEC. За детали, видете го
корисничкото упатство за телевизорот.
• Конекторот HDMI ARC на телевизорот
може да биде означен поинаку. За
детали, видете го корисничкото упатство
за телевизорот.
Со користење на HDMI кабел со висока
брзина, поврзете го HDMI OUT (eARC/ARC)TO TV конекторот на вашиот Саундбар со
конекторот HDMI ARC на телевизорот.

11
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Белешка

•• Телевизорот мора да поддржува HDMI-CEC и
••

••

функцијата ARC. HDMI-CEC и ARC мора да се
поставени на вклучено.
Начинот на поставување на HDMI-CEC и ARC може
да се разликува во зависност од телевизорот.
За детали за функцијата ARC, погледнете го
прирачникот за сопственикот на телевизорот.
Уверете се дека користите HDMI кабли кои може
да ја поддржуваат функцијата ARC.

Поврзување на AUX
приклучок
a.

Опција 2: Стандарден HDMI

•

Ако вашиот ТВ не е HDMI ARC-усогласен, поврзете
го саундбарот на ТВ преку стандардно HDMI
поврзување.

HDMI OUT
(eARC/ARC)

Со користење на оптички кабел, поврзете
го конекторот OPTICAL на вашиот Саундбар
со конекторот OPTICAL OUT на ТВ или друг
уред.
• Дигиталниот оптички конектор може да
биде означен како SPDIF или SPDIF OUT.

Blu-ray плеер / ДВД плеер /
Рекордер/Set-top box...

Користете 3,5 мм со 3,5 мм аудио кабел
Користете 3,5 мм со 3,5 мм аудио кабел (не
е вклучен) за да го поврзете приклучокот
за слушалки на ТВ на приклучокот AUX на
единицата.

AUX

HDMI 1 / HDMI 2
HDMI OUT

Headphone
(3,5 мм)

TV
TV

AUDIO OUT

HDMI IN

1
2

Користете HDMI кабел за да го поврзете
приклучокот HDMI IN (1 или 2) на
саундбарот со вашите надворешни уреди
(пр. Конзоли за игри, ДВД и blu ray плеери).
Користете HDMI кабел за да го поврзете
приклучокот HDMI OUT (eARC/ARC)
приклучокот на саундбарот со HDMI IN
приклучокот на ТВ.

Поврзување на оптички
приклучок

AUX

L
R
AUDIO OUT

б.

•

Поврзување со напојување
•

OPTICAL

•

OPTICAL OUT
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Користете RCA со 3,5 мм аудио кабел
Користете RCA со 3,5 мм аудио кабел (не е
вклучен) за да ги поврзете приклучоците за
аудио излез на ТВ со приклучокот AUX на
единицата.

Пред да го поврзете кабелот за наизменично
напојување, уверете се дека сте ги завршиле
сите други поврзувања.
Ризик од оштетување на производот!
Уверете се дека напонот за електрично
напојување одговара на напонот отпечатен
на задната и долната страна на единицата.

2

Поврзете го електричниот кабел во
приклучницата за~ наизменична струја на
единицата, па потоа во приклучницата за
електрично напојување
Поврзете го кабелот за електрична енергија
во приклучницата за~ наизменична струја
на субвуферот, а потоа во приклучницата за
електрична енергија.

Совети

•• Не притискајте го копчето Спари на задниот дел на
субвуферот, освен за рачно спарување.

Рачно спарување
Ако не може да се слуша аудио од безжичниот
субвуфер, рачно спарете го субвуферот.

1

1
За ЕУ
или
За ОК

AC~
За ЕУ

2

или
За ОК

2

*

Должината на електричниот кабел и типот на
приклучок се разликуваат според регионите.

Спарување со субвуфер
3

3
4

Автоматско спарување
Приклучете ги Саундбарот и субвуферот во
приклучница
за електрична енергија и потоа
SoundBar
притиснете на единицата или на далечинскиот
управувач да ја префрлите единицата во режим
ON. Субвуферот и саундбарот автоматски ќе се
спарат.

5

Исклучете ги двете единици од
приклучницата за електрична енергија
повторно, а потоа повторно вклучете ги по
3 минути.
Притиснете го и задржете го копчето Спари
на задниот дел од субвуферот 5 секунди.
»» Индикаторот Спари на субвуферот ќе
трепка брзо.
Притиснете и задржете 5 секунди на
единицата или на далечинскиот управувач
да ја префрлите единицата во режим ЕКОПОДГОТВЕНОСТ
Потоа притиснете на единицата или на
далечинскиот управувач за да ја ВКЛУЧИТЕ
единицата.
»» Индикаторот Спари на субвуферот
ќе почне да свети постојано кога е
успешно.
Ако индикаторот Спари се уште трепка,
повторете ги чекорите 1-3.
Совети

•• Субвуферот треба да се наоѓа во опсег од 6 м од
••
••

Саундбарот во отворен простор (колку поблиску
толку подобро).
Отстранете секакви предмети помеѓу субвуферот
и саундбарот.
Ако безжичното поврзување повторно не
успее, проверете да не има конфликт или
силна интерференција (пр. интерференција од
електронски уред) околу локацијата. Отстранете
ги овие конфликти или силни интерференции и
повторете ги погорните постапки.

»» Го одредува статусот заснован на
индикаторот на безжичен субвуфер.
Состојба LED

Статус

Брзо трепка

Субвуферот е во режим на
спарување

Константно
вклучено

Поврзано / Спарувењето е
успешно

Бавно трепка

Поврзувањето / Спарувањето не
успеало
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Поврзување на Wi-Fi
(безжично работење)
(за iOS и верзија на Android)
Со поврзување на оваа единица и мобилни
телефони, таблети (како што се iPad, iPhone,
iPod touch, Android телефони и сл.) на истата
Wi-Fi мрежа, вие ќе можете да ја користите
апликацијата Philips Sound обезбедена од DTS
Play-Fi да го контролирате саундбарот за да
слушате аудио датотеки.

1
2

Само за iOS верзија
Wi-Fi мрежа која ја користи iPhone треба
привремено да се префрли на апликацијата
Play-Fi уред и да се рестартира апликацијата
Philips Sound за да се заврши поставувањето
на Wi-Fi на производот. Видете ги чекорите
подолу.

•• Оди во Поставки.

•• Избери Поставки за Wi-Fi

Поврзете го телефонот или таблетот на
истата Wi-Fi мрежа на која сакате да го
поврзете саундбарот.
Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата
Philips Sound обезбедена од DTS Play-Fi на
телефонот или таблетот.

•• Избери го уредот Play-Fi •• Врати се на

1

во поставувањето Wi-Fi.

•

23

3

Белешка

4

5

14

апликацијата
Philips Sound App
да го продолжиш
поставувањето.

Уверете се дека пренасочувачот е вклучен и
Philips Sound
Philips Soundработи.
дека правилно
Devices го и задржете го копчето
Притиснете
Set Up
(Wi-Fi) сместено на задниот дел од
куќиштето 8 сек за да го активирате Wi-Fi
поврзувањето.
»» Додека звучникот не го испушти вториот
тон,
а потоа пуштете го копчето.
Philips Sound
Philips Sound
Set Up Play-Fi Device

Choose Name

Update Available

Почекајте додека светлечкиот Wi-Fi
индикатор на предниот дел од куќиштето
не се смени од брзо трепкање во бавно
пулсирање. Кога ќе почне бавно да пулсира
укажува дека звучникот влегува во режим за
поставување Wi-Fi.
Bathroom
.
.
.
.
Custom Name

Download & Update

Активирајте ја апликацијата Philips Sound
овозможена од DTS Play-Fi. Следете ги
упатствата во апликацијата да го поврзете
производот на вашата Wi-Fi мрежа.
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По успешното Wi-Fi поврзување, светлечкиот
Wi-Fi индикатор на предниот дел од
куќиштето ќе престане да пулсира и ќе свети
постојано. Штом еднаш ќе го поставите
овој производ на вашата Wi-Fi мрежа, ќе
можете да го контролирате од секој паметен
телефон или таблет на истата мрежа.
»» Кога ја користите апликацијата да
репродуцирате музика, на екранот ќе се
покажува PLAY-FI.
По поврзувањето, можете да го смените
името на уредот. Има неколку имиња од
кои може да изберете или креирајте свое со
избирање на Прилагодено име на крајот на
листата со имиња. Во спротивно, ќе следи
стандардното име.

По поврзувањето, овој производ може да
изврши ажурирање на софтвер.
Надградете го на најновиот софтвер кога
го поставување за првпат. Надградбата на
софтверот може да трае неколку минути. Не
исклучувајте го звучникот, не исклучувајте го
уредот и не излегувајте од мрежата во текот
на надградбата.

Белешка

•• По поврзувањето, производот може да изврши

••

Поставување AirPlay
Користете AirPlay да поставите Wi-Fi поврзување
на iOS уред (iOS7 или понов) и саундбарот.

1
2

3

4

iOS уред: Поставки > Wi-Fi > избери домашна
мрежа [Play-Fi уред (xxxxxx)]
Активирајте ја апликацијата Philips Sound
овозможена од DTS Play-Fi. Следете ги
упатствата во апликацијата да го поврзете
производот на вашата Wi-Fi мрежа.
»» По успешното Wi-Fi поврзување,
светлечкиот Wi-Fi индикатор на
предниот дел од куќиштето ќе престане
да пулсира и ќе свети постојано. Штом
еднаш ќе го поставите овој производ
на вашата Wi-Fi мрежа, ќе можете да го
контролирате од секој паметен телефон
или таблет на истата мрежа.
»» Кога ја користите апликацијата да
репродуцирате музика, на екранот ќе се
покажува PLAY-FI..
По поврзувањето, можете да го смените
името на уредот. Има неколку имиња од
кои може да изберете или креирајте свое со
избирање на Прилагодено име на крајот на
листата со имиња. Во спротивно, ќе следи
стандардното име.
По поврзувањето, овој производ може да
изврши ажурирање на софтвер.
Надградете го на најновиот софтвер кога
го поставување за првпат. Надградбата на
софтверот може да трае неколку минути. Не
исклучувајте го звучникот, не исклучувајте го
уредот и не излегувајте од мрежата во текот
на надградбата.

••

ажурирање на софтвер. Надградба е потребна по
почетното поставување. Без надградбата, може да
не се достапни сите функции на прозводот.
Кога првото поставување не е успешно, задржете
го притиснато копчето Wi-Fi на саундбарот 8
секунди додека не се слушне вториот тон и
светлото за Wi-Fi не се смени во бавно пулсирање.
Ресетирајте го Wi-Fi поврзувањето, рестартирајте
ја апликацијата и повторно започнете го
поставувањето.
Ако сакате да смените од една мрежа на друга,
треба повторно да го поставите поврзувањето.
Притиснете го копчето
(Wi-Fi) на саундбарот 8
секунди да го ресетирате Wi-Fi поврзувањето.

WPS режим
Ако вашиот пренасочувач има Wi-Fi заштитено
поставување (WPS), може да го поставите
поврзувањето без внесување лозинка.

1
2

3

Притиснете го и задржете го копчето Wi-Fi
4 секунди. Ќе слушнете звук и светлото за
Wi-Fi ќе почне двојно да трепка.
Притиснете го копчето
WPS на вашиот
пренасочувач. Копчето
обично е означено со
ова WPS лого.

WPS

Следете ги упатствата во апликацијата Philips
Sound обезбедена одy DTS Play-Fi да го
започнете спарувањето.
Белешка

•• WPS не е стандардна функција на сите

••

пренасочувачи. Ако вашиот пренасочувач
нема WPS тогаш користете стандардно Wi-Fi
поставување.
Еднаш притиснете го копчето
(Wi-Fi) ако сакате
да излезете од WPS режимот или тој автоматски ќе
излезе по 2 минути.

15

македонски

8

4 Користење на
Саундбар
Овој дел ви помага да го користите Саундбарот да
репродуцирате аудио од поврзани уреди.
Пред да започнете
•
Направете ги неопходните поврзувања
опишани во краткото упатство и во
корисничкото упатство.
•
Префрлете го Саундбарот на точниот извор
за други уреди.

1

Кога прво ќе ја поврзете единицата во
приклучница за електрична енергија,
единицата ќе биде во режим на
ПОДГОТВЕНОСТ. Индикаторот за
ПОДГОТВЕНОСТ ќе светне бело.
Состојба на
напојување

Дејство

Функција
на извор

Притиснете
Полуподготвеност го копчето
еднаш

•• Wi-Fi е сè уште
••

вклучено.
Сè уште
поддржува PlayFi и Airplay2.

•• Wi-Fi е

исклучено.

•• Производот

Екоподготвеност

Притиснете го копчето
неколку пати на
единицата или на далечинскиот управувач
да изберете AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC,
HDMI 1, HDMI 2, BT, USB режим.
»» Избраниот режим ќе се прикаже на
екранот.
»» Play-Fi не е опционален извор. Play-Fi
треба да е директно контролиран од
апликацијата.

•• Следи состојба

Вклучено
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Единицата автоматски преминува во режим на
подготвеност по околу 15 минути ако ТВ или
надворешната единица се исклучени (или USB,
BT, Play-Fi функција, бит репродукција пауза),
изгаснати.
•
За целосно да ја исклучите единицата,
извадете го приклучокот за електрична
енергија од приклучницата за електрична
енергија.
•
Целосно исклучувајте ја единицата кога не се
користи да заштедите енергија.

Избирање режими

ВКЛУЧУВАЊЕ и
ИСКЛУЧУВАЊЕ
•

Автоматска подготвеност

Притиснете
го и
задржете го
копчето
5 секунди

••

влегува во
режим на ниска
потрошувачка
на електрична
енергија.
За
рестартирање
на системот ќе
биде потребно
релативно
подолго време.

Прилагодување на јачината
на звук
Прилагодување најачина на звук на
Саундбарот

1

Притиснете
+/- (јачина на звук) да го
зголемите или намалите нивото на јачина
на звук.
• За да исклучите звук, притиснете Mute.
• За да го обновите звукот, притиснете
Mute повторно или притиснете Vol+/
Vol- (јачина на звук).

Прилагодување на јачината на звук на
субвуферот

1

Притиснете
+/- (субвуфер) да го
зголемите или намалите нивото на јачина на
звук на субвуферот.

Прилагодување на Јачина на звук
на централен канал
(Само TAB8805, TAB8905)

Доживејте сеопфатно аудио искуство со режимите
Dolby звук.
Притиснете го копчето
на далечинскиот
управувач да го вклучите или исклучите
режимот Dolby.
• Вклучено: Создава Dolby искуство при
слушање.
• Исклучено: Двоканален стерео звук.
Идеално за слушање музика.

Прилагодување на Јачина на звук
на омилен канал

1

Фабричко ресетирање
Го ресетира уредот на стандардни поставки.
•
Во режим на подготвеност, притиснете
ги копчињата [ , , vol-] на далечинскиот
управувач, потоа, на екранот се покажува
"RESET" да ги ресетира стандардните
фабрички поставки на домаќинот.
•
Поставено е ВКЛУЧЕНО, притиснете го и
задржете го копчето
додека на екранот
не се покаже "RESET" да се ресетира
модулот Wi-Fi на стандардните фабрички
поставки.

Мени за поставување
Единицата ви овозможува да конфигурирате
напредни поставки кои ќе ви обезбедат уште
подобро искуство.

1

2

Притиснете го копчето
(MENU) на
далечинскиот управувач да го отворите
менито.
Изберете содржина со / (Надолу /
Нагоре) на далечинскиот управувач.

Екран

Опис
Избирање ефект на еквилајзер
(EQ)
Прилагодување на нивото на Бас
Прилагодување на нивото на
Високи тонови
Поставување Одложено аудио

(Само TAB8905)

Поставување на осветленост на
екран
Автоматско исклучување на екран
Вклучување/исклучување на тон
на копче

3
4
5
•
•

Притиснете
(Внеси) да го потврдите
вашиот избор.
Сменете ги почетните вредности за секоја
од поставките со покажувачите / (Лево /
Десно)  
Притиснете
(Внеси) да го потврдите
вашиот избор.
За да се вратите на претходниот екран/
излез од поставките, притиснете
(Назад).
Ако не се притисне копче во рок од 5 секунди,
системот автоматски ќе излезе од менито.

EQ
Избирање предодредени режими на звук што
ви одговараат за видео и музика: MOVIE, MUSIC,
VOICE, STADIUM, CUSTOM.
•
•
•
•
•

MOVIE: создава опкружувачко искуство при
слушање. Идеално за гледање филмови.
MUSIC: креира двоканален или стерео звук
со повеќе канали. Идеално за слушање
музика.
VOICE: создава звучен ефект кој го правии
човечкиот глас почист и извонреден за
слушање.
STADIUM: создава атмосфера како да
гледате спортски натпревар на стадион.
CUSTOM: прилагодува звук врз основа на
вашите претпочитани вредности. Треба
да е поставен преку апликацијата Фино
подесување.
»» Стандардно, EQ е поставен на ФИЛМ.

BASS/TREBLE
Прилагодување на нивото на Бас/Високи тонови.
»» BAS -5 ~ BAS +5

17

македонски

Режим Dolby звук

»» ВКЛУЧЕНО: Поставување на екран на
вклучено
»» ИСКЛУЧЕНО: Поставување на екран на
исклучено
»» Стандардно, екранот е поставен на
ВКЛУЧЕНО.

»» TRB -5 ~ TRB +5
»» Стандардно, Бас/Високи тонови е
поставено на 0.

AV SYNC
Поставување на Одложено аудио.
•
Процесирањето на видео слика, понекогаш
е подолго од времето кое е потребно да
се процесира аудио сигнал. Ова се вика
„одложено“. Карактеристиката Одложено
аудио е дизајнирана да го поправи ова
одложување.
•
Поставете го одложеното аудио, обезбедено
само за тековниот режим на репродукција.
(Како што е обезбедено во HDMI ARC
режимот на одложено аудио, режимот на
одложување е важечки само за HDMI ARC).
»» AV00 ~ AV200
»» Стандардно, одложеното аудио е
поставено на 00.

CENT (CENTER)

(само TAB8805, TAB8905)
Прилагодување на Јачина на звук на централен
канал
»» CTR -5 ~ CTR +5
»» Стандардно, јачината на звук на
централниот канал е поставена на 0.

KEY TONE
Вклучување/исклучување на тон на копче
»» ВКЛУЧЕНО: Постави на ВКЛУЧЕНО
»» ИСКЛУЧЕНО: Постави на ИСКЛУЧЕНО
»» Стандардно, тонот на копчиња е
поставен на исклучено.

Работење со Bluetooth
Преку Bluetooth, поврзете го Саундбарот со
Bluetooth уред (како iPad, iPhone, iPod touch,
Android телефон или лаптоп), а потоа може да
слушате аудио датотеки складирани на уредот
преку звучниците на вашиот Саундбар.

1
2

TOP (само TAB8905)
Прилагодување на Јачина на звук на омилен
канал
»» TOP +5 ~ TOP –5
»» Стандардно, јачината на звук на
омилениот канал е поставена на 0.

DIM

3
4

Поставување на осветленост на екран.
»» DIM 03, DIM 02, DIM 01
»» Стандардно, потенциометарот е
поставен на DIM 03.

DISPLAY
Поставете екранот автоматски да се исклучува
(освен Wi-Fi LED индикаторот) по 3 секунди
неактивност кога нема операција од корисник.
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5

Неколку пати притиснете го копчето
на
единицата или на далечинскиот управувач
за да го префрлите саундбарот во режим
Bluetooth.
»» NO BT се прикажува на екранот.
На Bluetooth уредот, вклучете Bluetooth,
пребарајте и изберете Philips TAB8405
да започне поврзување (видете го
корисничкото упатство на Bluetooth уредот
за тоа како да овозможите Bluetooth).
Почекајте додека не слушнете гласовно
известување од саундбарот.
»» Ако е успешно поврзан, BT се прикажува
на екранот.
Изберете и репродуцирајте аудио датотеки
или музика на вашиот Bluetooth уред.
• Доколку во текот на репродукцијата
добиете повик, музиката ќе се паузира.
Репродукцијата продолжува кога ќе
заврши повикот.
• Ако вашиот Bluetooth уред поддржува
AVRCP профил, на далечинскиот
управувач може да притиснете / да
прескокнете нумера, или притиснете
да паузирате/продолжите репродукција.
Да излезете од Bluetooth, изберете друг
извор.
• Кога повторно ќе префрлите на режим

Совет

•• Додека е во режим OPTICAL/HDMI ARC, ако нема

••

Белешка

•• Bluetooth уред кој поддржува Bluetooth профил

A2DP, AVRCP и со верзија на Bluetooth 4.2 + EDR.

•• Максималниот оперативен опсег помеѓу
••
••

саундбарот и Bluetooth уредот е приближно
10 метри (30 стапки).
Компатибилност со сите Bluetooth уреди не е
гарантирана.
Пренесувањето музика може да биде прекинато
од пречки помеѓу уредот и Саундбарот како што се
ѕид, метално куќиште кое го покрива уредот или
од други уреди во близина кои работат на иста
фреквенција.

••
••

••

Работење на AUX / OPTICAL /
HDMI ARC

••

излегување на звук од единицата и индикаторот за
статус трепка, можеби ќе треба да активирате PCM
или Dolby Digital Signal излез на вашиот изворен
уред (пр. ТВ, DVD или Blu-ray репродуктор).
Единицата може да не биде во можноост да
ги декодира сите дигитални аудио формати од
влезниот извор. Во овој случај, на единицата ќе
и се исклучи звукот. Ова НЕ е дефект. Уверете се
дека поставувањето аудио од влезниот извор (пр.
ТВ, конзола за игри, ДВД репродуктор и сл..) е
поставено на PCM или Dolby Digital (Погледнете го
корисничкото упатсво за влезниот извор за детали
за поставување аудио) со HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI
ARC/ оптички влез.
Во HDMI режим, кога ќе се внесе аудио формат
DOLBY ATMOS, на екранот на саундбарот се
покажува DOLBY ATMOS.
Кога ќе се внесе DOLBY DIGITAL аудио формат,
ако е вклучен опкружувачки звук, екранот со
шепотлив ѕид ќе прикажува DOLBY SURROUND, ако
опкружувачкиот звук е исклучен, ќе прикажува
DOLBY AUDIO.
Кога ќе се внесе аудио формат PCM, на екранот на
саундбарот се покажува PCM AUDIO.
Кога влегувате во не-PCM или DOLBY DIGITAL
аудио формати, ако нема излегување на звук од
единицата и екранот покажува ERROR.

Уверете се дека единицата е поврзана на
телевизорот или на аудио уред.

1
2
3

Неколку пати притиснете го копчето
на
единицата или на далечинскиот управувач
да изберете AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC,
HDMI 1, HDMI 2 режим.
Директно работете со вашиот аудио уред за
карактеристики на репродукција.

Работење со УСБ
Уживајте во аудио на УСБ-мемориски уред, како
што е MP3 репродуктор и УСБ- уред и сл.

1

Ставете го УСБ-уредот.

Притиснете ги копчињата VOL +/- за да ја
прилагодите јачината на звук на вашето
посакувано ниво.

2

Неколку пати притиснете го копчето
на
единицата или на далечинскиот управувач
за да изберете УСБ режим.
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•

на Bluetooth, поврзувањето преку
Bluetooth останува активно.
Ако сакате да го поврзете саундбарот
со друг Bluetooth уред, притиснете и
задржете
на далечинскиот управувач
да го исклучите Bluetooth уредот кој е
поврзан во моментов.

3

Во текот на репродукцијата:

Копче

Дејство
Започнување, паузирање или
продолжување на репродукција.

/

Прескокнува на претходна или
следна нумера.

тој може да прима ажурирање на фирмвер преку
етер. Секогаш надградувајте со најновата верзија
на фирмвер да ги подобрите перформансите на
овој производ.
Опција 2:
Ажурирање фирмвер преку УСБ

1

Совети

•• Овој производ може да не е компатибилен со

одредени типови на УСБ-уреди за складирање.

•• Ако користите УСБ продолжен кабел, УСБ хаб

••
••
••
••

или УСБ мултифункционален читач на картички,
УСБ-уредот за складирање може да не биде
препознаен.
Не вадете го УСБ-уредот за складирање додека
чита датотеки.
Единицата може да поддржи УСБ-уреди со
меморија до 32 GB.
Оваа единица може да репродуцира MP3 / WAV
/ FLAC.
Поддржува порта за УСБ: 5V
500mA.

Слушање Spotify
Користете телефон, таблет или компјутер како
далечински управувач за Spotify. Одете на spotify.
com/connect да дознаете како.

Надградба на фирмвер
Да ги добиете најдобрите карактеристики и
поддршка, ажурирајте го производот со најновата
верзија на фирмвер.
Опција 1:
Ажурирајте фирмвер преку апликацијата Philips
Sound (Settings > PS Fine Tune)
Фирмверот за MCU и DSP може да биде
надграден на најновата верзија преку
апликацијата Philips Sound App овозможена од
DTS Play-Fi. Одете во менито Поставки и изберете
ја опцијата PS Фино подесување да ја означите.
Ако е издадена надградба, може да се притисне
иконата за надградба за да продолжи автоматски.
Штом еднаш овој производ е поврзан на Wi-Fi,
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Проверете дали ја има најновата верзија
на фирмвер на www.philips.com/support.
Пребарајте за вашиот модел и кликнете на
„Софтвер и двигатели“.
Преземете го фирмверот на УСБ-мемориски
уред.
Следете ги упатствата за надградба на
фирмвер.

Субвуфер
•
••

•
••

Белешка

•• Спецификациите и дизајнот се предмет на промена
без известување.

••

•
•
••

Електрично напојување: 100-240 V~, 50-60 Hz
Излезна моќност: 80 W
Потрошувачка на електрична енергија: 20 W
Потрошувачка на електрична енергија во
подготвеност: < 0,5 W
Фреквенциски одговор: 35 Hz - 150 Hz
Импеданса: 4 Ω
Димензии (Ш x В x Д): 120 x 403 x 300 мм
Тежина: 4,8 кг
Температура при работење: 0°C - 45°C

Bluetooth / безжично

•

••
••
••

Далечински управувач

••

Профили на Bluetooth: A2DP, AVRCP
Верзија на Bluetooth: 4.2 + EDR
Фреквенциски опсег/Излезна моќност:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 5 dBm
2,4G безжичен фреквенциски опсег/Излезна
моќност: 2400 MHz ~ 2483 MHz/ ≤ 6 dBm

Поддржана мрежа
•

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Безжичен
фреквенциски опсег (Wi-Fi) / Емитувана
радио фреквентна моќност
2,4G Wi-Fi: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
5,1G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5,8G Wi-Fi: 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Главна единица
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

•

Електрично напојување: 100-240 V~ 50/60 Hz
Излезна моќност: 120 W
Потрошувачка на електрична енергија: 25 W
Потрошувачка во подготвеност: < 0,5 W
USB: 5 V 500 mA
Фреквенциски одговор: 150 Hz - 20 KHz
Чувствителност на аудиовлез: 500 mV
Импеданса на звучник: 8 Ω x 2
Димензија (Ш x В x Д): 900 x 57 x 110 мм
Тежина: 2,4 kg
Температура при работење: 0°C - 45°C

•
•

Растојание/Агол: 6 м/30°
Тип на батерија: CR2025

Поддржани аудиформати
•

HDMI eARC/ARC
Dolby Digital, Dolby Digital plus,
Dolby True HD, Dolby Atmos®,
LPCM 2ch/Mch , Dolby MAT.

•

HDMI IN1/ HDMI IN2
Dolby Digital, Dolby Digital plus,
Dolby True HD, Dolby Atmos®,
LPCM 2ch/Mch , Dolby MAT.

•

OPTICAL
Dolby Digital, Dolby Digital plus,
LPCM 2ch

•

BLUETOOTH
SBC

•

УСБ
MP3 / WAV / FLAC

•

Видео
Подобрување на видео: 4K Video Passthrough, Dolby Vision, HDR10, HDR10+
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5 Спецификации
на производот

6 Решавање
проблеми
Предупредување

•• Ризик од струен удар. Никогаш не вадете го
куќиштето на производот.

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не
обидувајте се да го поправате производот самите.
Ако имате проблеми со користење на овој
производ, проверете ги следниве ставки пред
да побарате сервис. Ако сѐ уште имате проблем,
добијте поддршка на www.philips.com/support.

Главна единица
Копчињата на главната единица не работат.
•
Исклучете ја од електрично напојување
неколку минути, а потоа повторно вклучете
ја.
Нема напојување
•
Осигурете се дека кабелот за наизменично
напојување е правилно поврзан.
•
Уверете се дека има електрична енергија во
приклучницата за електрично напојување.
•
Притиснете го копчето за подготвеност на
далечинскиот управувач или саундбарот за
да се вклучи саундбарот.

Звук
Нема звук од звучниците на саундбарот.
•
Поврзете го аудио кабелот од вашиот
саундбар на вашиот ТВ или на други уреди.
Сепак, не ви е потребно одделно аудио
поврзување кога:
- саундбарот и телевизорот се поврзани
преку HDMl ARC поврзување, или
- уред е поврзан на HDMI IN конекторот
на вашиот саундбар.
•
На далечинскиот управувач, изберете го
точниот аудио влез.
•
Уверете се дека на саундбарот не му е
исклучен звукот.
•
Ресетирајте го овој производ на неговите
фабрички поставки (види „Примена на
фабрички поставки“).
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Нема звук од безжичниот субвуфер.
•
Рачно поврзете го субвуферот на главната
единица.
•
Ја зголемува јачината на звук. Притиснете
Засилување јачина на звук на далечинскиот
управувач или на саундбарот.
•
Кога користите некаков Дигитален внес, ако
нема аудио:
- обидете се да го поставите излезот на
телевизорот на PCM или
- поврзете директно на вашиот Blu-ray/
друг извор, некои телевизори не пуштаат
дигитално аудио.
•
Вашиот телевизор може да е поставен на
варијабилен аудио излез. Потврдете дека
поставката за аудио излез е поставена
на FIXED или STANDARD, не на VARIABLE.
Консултирајте го корисничкото упатство за
телевизорот за подетални информации.
•
Ако користите Bluetooth, осигурајте дека
јачината на звук на вашиот уред извор е
засилена и дека на уредот не му е исклучен
звукот.
•
Кога репродукцијата замрзнува и нема звук
во режим на Wi-Fi, проверете дали вашата
домашна мрежа е во ред.
Изобличен звук или ехо.
•
Ако репродуцирате аудио од ТВ преку
овој производ, уверете се дека на ТВ му е
исклучен звукот.
Аудио и видео не се синхронизирани.
•
Притиснете за да го синхронизирате аудиото
со видеото.

Bluetooth
Уред не може да се поврзе со саундбарот.
•
Уредот не поддржува компатибилни
профили потребни за саундбарот.
•
Не сте ја овозможиле функцијата Bluetooth
на уредот. Видете го корисничкото упатство
за уредот за тоа како да ја овозможите
функцијата.
•
Уредот не е правилно поврзан. Правилно
поврзете го уредот.
•
Саундбарот е веќе поврзан со друг Bluetooth
уред. Исклучете го поврзаниот уред, а потоа
обидете се повторно.
Квалитетот на аудио репродукцијата од
поврзаниот Bluetooth уред е слаб.
•
Bluetooth приемот е слаб. Приближете
го уредот поблиску до саундбарот, или
отстранете ги сите пречки помеѓу уредот и
саундбарот.

Далечинскиот управувач не работи

Wi-Fi

•

Не може да се воспостави Wi-Fi поврзување.
•
Проверете ја достапноста на WLAN мрежата
на пренасочуваччот.
•
Ставете го Wi-Fi пренасочувачот поблиску до
единицата.
•
Уверете се дека лозинката е точна.
•
Проверете го функционирањето на WLAN
или рестартирајте ги модемот и Wi-Fi
пренасочувачот.

Dolby Atmos
Не може да достигне извонредни ефекти Dolby
Atmos.
•
За не-HDMI поврзувања (како што е употреба
на УСБ, Bluetooth, OPTICAL или AUDIO IN),
се генерират опкружувачки ефекти со
ограничена височина. Видете го делот ‘Dolby
Atmos’ за тоа како да постигнете најдобри
ефекти Dolby Atmos.

Play-Fi
Не може да се откријат уреди кои поддржуваат
Play-Fi од апликацијата.
•
Уверете се дека уредот е поврзан на Wi-Fi.

•
•

•
•

Пред да притиснете некои од копчињата за
контрола на репродукција, прво изберете го
правилниот извор.
Намалете го растојанието помеѓу
далечинскиот управувач и единицата.
Ставете ја батеријата со правилните
поларитети (+/-) како што е наведено.
Заменете ја батеријата.
Насочете го далечинскиот управувач
директно кон сензорот на предниот дел на
уредот.

Ова е функција за исклучување по
15 минути, едно од стандардните
побарувања ERPII за штедење
енергија
•

Кога нивото на надворешен влезен
сигнал на единицата е прениско,
единицата автоматски ќе се исклучи за 15
минути. Зголемете ја јачината на звук на
надворешниот уред.

Субвуферот е во мирување или
индикаторот на субвуферот не
свети
•

Исклучете го кабелот за напојување од
приклучницата за електрична енергија и
повторно вклучете го по 3 минути да го
ресетирате субвуферот.

Не може да репродуцира Play-Fi музика.
•
До одредена мрежна услуга или содржини
достапни низ уредот може да не се
пристапува ако давателот на услуги ја
прекинал својата услуга.
•
Кога првото поставување не е успешно,
затворете ја апликацијата Philips Sound
обезбедена од DTS Play-Fi. Рестартирајте ја
апликацијата.
•
Кога звучникот бил поставен како Стерео
парови или Опкружувачки звук, звучникот
треба да се исклучи во апликацијата пред да
се користи одделно.

23

македонски

Не можам да го најдам Bluetooth името на оваа
единица на мојот Bluetooth уред
•
Уверете се дека функцијата Bluetooth е
активирана на вашиот Bluetooth уред.
•
Повторно спарете ја единицата со вашиот
Bluetooth уред.

Заштитни знаци

За патенти на DTS, видете http://patents.dts.com.
Изработено под лиценца од DTS, Ins. (за
компании со седишта во САД/Јапонија/Тајван)
или под лиценца на DTS Licensing Limited (за сите
други компании). DTS, Play-Fi и DTS Play-Fi логото
се регистрирани трговски марки или трговски
марки на DTS, Inc. во Соединетите Држави и други
земји. ©2020 DTS, Inc. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ.

Софтверот Spotify е подложен на лиценци од
други производители што се наоѓаат тука: www.
spotify.com/connect/third-party-licenses

Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface, и HDMI Logo се заштитни знаци или
регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing
Administrator, Inc.

Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е регистриран заштитен
знак на Wi-Fi Alliance®.

Google, Google Play и Chromecast built-in се
заштитени знаци на Google LLC. Google Assistant
не е достапен на одредени јазици и земји.

  
Да го контролирате овој звучник со овозможен
AirPlay 2, потребен е iOS 11. 4 или понов.
Користењето на беџот „Works with Apple (работи
со Епл)“ значи дека приборот е дизајниран
за да работи конкретно со технологијата
идентификувана во беџот и е потврдено од
заштитни знаци на Apply Inc., регистрирани во
САД и други земји.
Apple® и AirPlay® се заштитни знаци на Apple Inc.,
регистрирани во САД и во други земји.
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Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и двојниот-D
симбол се регистрирани заштитни знаци на Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Произведено
под лиценца од Dolby Laboratories. Доверливи
необјавени дела. Авторско право © 2012-2020
Dolby Laboratories. Сите права се задржани.

Логотипот и логото Bluetooth® се регистрирани
трговски заштитни марки во сопственост на
Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на таквите
ознаки од MMD Hong Kong Holding Limited
е лиценцирана. Други заштитни знаци и
трговски имиња се оние на нивните соодветни
сопственици.

Спецификациите се предмет на промена без известување.
За најнови ажурирања и документи, посетете https://www.philips.com/support.
Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips
N.V. и се користат под лиценца. Овој производ е изработен од и се продава под
одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited. или една од неговите подружници и
MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ.

