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1 Önemli

Ürününüzü kullanmadan önce tüm 
talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara 
uyulmamasından kaynaklanan hasarlar 
meydana gelirse garanti geçerli değildir.

Emniyet

Elektrik çarpma veya yangın tehlikesi!
• Herhangi bir bağlantı yapmadan veya 

değiştirmeden önce, tüm cihazların 
elektrik prizinden çıkarıldığından emin 
olun.

• Ürünü ve aksesuarları asla yağmura 
veya suya maruz bırakmayın. Ürünün 
yanına vazolar gibi sıvı kaplarını asla 
yerleştirmeyin. Eğer ürünün üstüne veya 
içine sıvı dökülürse, elektriği hemen 
prizden çekin. Ürünü kullanmadan önce, 
kontrol ettirmek için Tüketici Bakım 
Hizmetleri ile irtibata geçin.

• Asla ürünü ve aksesuarları açık alev veya 
doğrudan güneş ışığı dahil olmak üzere 
diğer ısı kaynaklarının yanına koymayın.

• Üründeki havalandırma deliklerine veya 
diğer açıklıklara asla bir nesne sokmayın.

• Şebeke prizi veya cihaz fişi ve prizlerinin 
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı 
durumlarda bağlantı kesme cihazı 
çalışmaya hazır durumda olmalıdır.

• Pil (pil takımı veya takılı piller) güneş 
ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklık 
kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.

• Şimşekli fırtınalardan önce ürünü elektrik 
prizinden çıkarın. 

• Güç kablosunun bağlantısını keserken 
daima fişten tutarak prizden çekin, asla 
kablodan tutmayın. 

• Ürünü tropikal ve / veya ılıman iklimlerde 
kullanın.

Kısa devre veya yangın riski!
• Tanımlama ve tedarik değerleri için, 

ürünün arkasındaki veya altındaki tip 
plakasına bakın.

• Ürünü güç çıkışına bağlamadan önce, 
güç geriliminin ürünün arkasındaki veya 
altındaki tip plakasında yazan ile uyumlu 
olduğundan emin olun. Eğer voltaj farklı 
ise ürünü asla güç çıkışına bağlamayın.

Yaralanma veya ürün hasar tehlikesi!
• Duvara montaj için, bu ürün duvara 

montaj talimatlarına uygun olarak 
güvenli bir şekilde duvara takılmalıdır. 
Sadece birlikte verilen duvar montaj 
braketini (varsa) kullanın. Uygunsuz 
duvar montajı kazaya, yaralanmaya 
veya hasara neden olabilir. Eğer 
herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki 
Tüketici Bakım Hizmetleri ile iletişime 
geçebilirsiniz.

• Güç kablolarının veya diğer elektrikli 
ekipmanların üzerine asla ürün veya 
herhangi bir nesne yerleştirmeyin. 

• Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda 
taşınırsa, ürünü ambalajından çıkarın ve 
prize takmadan önce sıcaklığının oda 
sıcaklığına uymasını bekleyin. 

• Bu ürünün parçaları camdan yapılmış 
olabilir. Yaralanmayı ve hasarı önlemek 
için dikkatlice kullanın.

Aşırı ısınma tehlikesi!
• Bu ürünü asla kapalı bir alana monte 

etmeyin. Her zaman havalandırma için 
ürünün çevresinde en az dört inçlik bir 
boşluk bırakın. Perdelerin veya diğer 
nesnelerin üründeki havalandırma 
deliklerini hiç bir zaman örtmediğinden 
emin olun. 

Kirlenme tehlikesi!
• Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya 

karbon ve alkalin, vb. gibi).
• DİKKAT: Eğer pil yanlış yerleştirilir ise 

patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece 
aynı veya eşdeğer tip ile değiştirin.

• Piller bitmişse veya uzaktan kumanda 
uzun süre kullanılmayacaksa, pilleri 
çıkarın.

• Piller kimyasal maddeler içerir, düzgün 
bir şekilde bertaraf edilmelidir. 

Pillerin yutulma tehlikesi!
• Ürün/uzaktan kumanda yutulabilir bir 

bozuk para/düğme tip pil içerebilir. Pilleri 
her zaman çocukların ulaşamayacağı 
yerlerde muhafaza edin! Yutulması 
halinde, pil ciddi yaralanmalara veya 
ölüme neden olabilir. Yutulduktan sonra 
iki saat içinde ciddi iç yanma meydana 
gelebilir.

• Bir pilin yutulduğundan veya vücudun 
herhangi bir yerine yerleştirildiğinden 
şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım 
alın.
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• Pilleri değiştirdikten sonra, her 
zaman tüm yeni ve kullanılmış 
pilleri çocuklardan uzak tutun. Pili 
değiştirdikten sonra pil bölmesinin 
tamamen güvenli olduğundan emin 
olun.

• Pil yuvası tamamen güvenlik altına 
alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın. 
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun 
ve üretici ile irtibata geçin!

Bu, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır ve koruyucu 
topraklama sağlanmamıştır.

AC voltajı

Sadece kullanım kılavuzunda listelenen güç 
kaynaklarını kullanın.

Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikro fiber 
bez kullanın.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması

Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar 
kullanılabilinir yüksek kaliteli malzeme ve 
bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/
AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında 
olduğu anlamına gelir.

Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla 
birlikte atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa 
Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği 
anlamına gelir.
Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için 
yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi 
edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri 
asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. 
Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde 
elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için 
olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma
Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için, pil takma 
bölümüne bakın.

5G WiFi Cihazı için
5150–5350 MHz bandında çalıştırılan 
cihaz, ortak kanallı mobil uydu sistemine 
olası zararlı parazit olasılığını azaltmak için 
yalnızca kapalı alanda kullanım içindir.

Uyumluluk

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit 
gereksinimlerine uygundur.
Burada, TP Vision Europe B.V., bu ürünün 
2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartlarına 
ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu 
beyan eder.
Uygunluk Beyanını www.p4c.philips.com 
adresinde bulabilirsiniz.

Yardım ve Destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.
com/support adresini ziyaret ederek:
• Kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç 

kılavuzunu indirebilir,
• video eğitimlerini izleyebilir (yalnızca 

belirli modellerde bulunur),

http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
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• Sıkça sorulan soruların (SSS) cevaplarını 
bulabilir,

• sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir,
• destek temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.
Dilinizi seçmek için web sitesindeki 
yönergeleri izleyin ve sonra da ürün model 
numaranızı girin.
Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici 
Bakım Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. 
İletişim kurmadan önce, ürününüzün model 
numarasını ve seri numarasını not edin. Bu 
bilgileri ürününüzün arkasında veya altında 
bulabilirsiniz.

Kullanıcılar (sadece ABD 
ve Kanada) için FCC ve IC 
açıklama uyarısı

FCC BİLGİLERİ
NOT: Bu ekipman test edilmiştir ve FCC 
kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak 
B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun 
olduğu bulunmuştur. Bu limitler, yerleşim 
alanlarında zararlı parazitlere karşı makul 
bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu 
ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır 
ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak 
kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, 
radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden 
olabilir. 

Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit 
oluşmayacağının garantisi yoktur. Eğer bu 
ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit 
edilebileceği radyo ve televizyon sinyal 
alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı 
paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha 
fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır:

• Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya 
yerini değiştirin. 

• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi 
arttırın. 

• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan 
farklı bir devredeki çıkışa takın. 

• Yardım için satıcıya veya deneyimli bir 
radyo/TV teknisyenine danışın. 

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/
NMB-3(B)

Bu cihaz, Kanada'nın Buluş, Bilim ve 
Ekonomik Gelişim lisans muafiyeti ile ilgili 
RSS'lerine/RSS'lerine uygun lisans muafiyeti 
sağlayan verici/alıcıları içerir. Çalışma 
aşağıdaki iki koşula tabidir:

1.  Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
2.  Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden 

olabilecek parazitler de dâhil olmak 
üzere alınan tüm parazitleri kabul 
etmelidir.

FCC&IC Uyarısı: 
• Bu ekipman, radyatör & vücudunuz 

arasında en az 20 cm mesafe olacak 
şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

• Uyumluluktan sorumlu üretici tarafından, 
açıkça onaylanmayan değişiklikler veya 
modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı 
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
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2 Soundbar

Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve 
Philips’e Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam 
destekten yararlanmak için Soundbar’ınızı, 
www.philips.com/support adresinden 
kaydedin.

Kutu içeriği

Paket içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:

• Soundbar  x 1

• Kablosuz Subwoofer  x 1

• Uzaktan Kumanda  x 1

• Güç Kablosu *  x 4

• Duvar montaj kiti  x 1

(Duvar Braketi x2, Vida x2, Dübel x2)

• Hızlı Başlangıç Rehberi / Garanti Kartı / 
Güvenlik Kartı / Duvara montaj  
Şablonu  x 1

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

2 X

2 X

2 X

Soundbar

Uzaktan 
Kumanda

Kablosuz Subwoofer Hızlı başlangıç 
kılavuzu

Garanti kartı 
Güvenlik Formu  
Duvara montaj 

şablonu

Duvar braketi
Plastik Kapak

Cıvatalar 
(Duvar için)

Güç kablosu*

*  Güç kablosu uzunluğu ve fiş türü 
bölgelere değişiklik gösterebilir.

• Bu Kullanıcı Kılavuzunda gösterilen 
resimler, örneklemeler ve çizimler sadece 
referans amaçlıdır, gerçek ürün görünüş 
olarak farklılık gösterebilir.

Ana ünite

Bu bölüm ana üniteye genel bir bakış içerir.

dca b e

00 :0 0

f

i

g

h

a - (Ses seviye) düğmesi
Ses seviyesini azaltın.

b + (Ses seviye) düğmesi
Ses düzeyini yükseltin.

c  (Oynat/Duraklat) düğmesi
Oynatmayı Başlat, Duraklat veya devam 
ettirin. 

d  (Kaynak)/Bluetooth eşleştirme 
düğmesi
• Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.
• Bluetooth modunda eşleştirme 

işlevini etkinleştirmek veya mevcut 
eşleştirilmiş Bluetooth cihazının 
bağlantısını kesmek için basın ve 
basılı tutun.

e  (Bekleme-Açma) düğmesi

Güç 
Durumu İşlem  Fonksiyon

Açık  • Kaynak durumunu 
takip edin 

Yarı 
Bekleme 

Bir kere  
düğmesine 
basın

 • Wi-Fi hala açıktır.
 • Hala Play-Fi 

ve Airplay2’yi 
destekler.

Ekonomik 
Bekleme 

5 saniye 
boyunca  
düğmesine 
basılı tutun

 • Wi-Fi kapalıdır. 
 • Cihaz düşük enerji 

tüketim moduna 
girer.

 • Sistemin yeniden 
başlatılması 
nispeten daha 
uzun zaman 
alacaktır.
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f Gösterge paneli

g Uzaktan Kumanda Sensörü

h Güç LED’i

i Wi-Fi LED göstergesi (Sarı)

LED 
Durumu

Durum

Yanıp söner
Wi-Fi Erişim Noktası (AP) 
modu

Çift yanıp 
söner

Wi-Fi Korumalaı Kurulum 
(WPS) modu

Sürekli 
yanar

Bağlandı / Eşleşme Başarılı

Bağlantı noktaları

Bu bölümde, Soundbarınız üzerindeki 
bağlantı noktalarına genel bir bakış içerir.

 

e f gdabc

h

a  USB
• USB depolama cihazından ses girişi.
• Bu ürünün yazılımını yükseltme.

b AUX
Örneğin, bir MP3 çalardan (3,5mm jack) 
ses girişi.

c OPTICAL
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses 
çıkışına bağlayın. 

d  (Wi-Fi Kurulum) düğmesi
• Play-Fi için Wi-Fi kurulumunu 

tetikler.
• WPS modunu etkinleştirmek için 

düğmeye 3 saniye basılı tutun.
• AP modunu etkinleştirmek için 

düğmeye 8 saniye basılı tutun.

e HDMI OUT (eARC/ARC)
TV'deki HDMI girişine bağlayın. 

f HDMI 1/ HDMI 2
TV'deki HDMI girişine bağlayın. 

g AC~ Soketi
Güç kaynağına bağlayın.

h Duvar braketi yuvası 

Kablosuz subwoofer

Bu bölüm, Kablosuz subwoofer’a genel bir 
bakış içerir.

a bc

a AC~ Soketi
Güç kaynağına bağlayın.

b Pair düğmesi
Subwoofer’ın eşleştirme moduna girmesi 
için basılı tutun.

c Subwoofer göstergesi
Durumu, kablosuz subwoofer 
göstergesine göre belirleyin.

LED 
Durumu

Durum

Hızlı yanıp 
sönme

Subwoofer eşleşme 
modunda

Sürekli yanma Bağlandı / Eşleşme Başarılı

Yavaş yanıp 
sönme

Bağlantı / Eşleşme Başarısız
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Uzaktan kumanda
Bu bölüm uzaktan kumandaya genel bir 
bakış içerir.

a  (Bekleme-Açma) 

Güç 
Durumu İşlem  Fonksiyon

Açık 
 • Kaynak durumunu 

takip edin 

Yarı 
Bekleme 

Bir kere  
düğmesine 
basın

 • Wi-Fi hala açıktır.
 • Hala Play-Fi 

ve Airplay2’yi 
destekler.

Ekonomik 
Bekleme 

5 saniye 
boyunca  
düğmesine 
basılı tutun

 • Wi-Fi kapalıdır. 
 • Cihaz düşük enerji 

tüketim moduna 
girer.

 • Sistemin yeniden 
başlatılması 
nispeten daha 
uzun zaman 
alacaktır.

b  (Kaynak)
• Soundbar için bir giriş kaynağı seçin.
• Bluetooth modunda eşleştirme 

işlevini etkinleştirmek veya mevcut 
eşleştirilmiş Bluetooth cihazının 
bağlantısını kesmek için basın ve 
basılı tutun.

c  (Dolby)
Dolby 'i AÇ/KAPAT.

d  (Sessize al)
Sesi kapatın veya açın.

e  (Oynat/Duraklat)
• USB / BT / PLAY-Fi modunda 

çalmayı başlatın, duraklatın veya 
devam ettirin. 

• Bir seçimi onaylayın.

f , , ,  (Krusörler)

 /  (Önceki/Sonraki)
• USB / BT / PLAY-Fi modunda önceki 

veya sonraki parçaya atlayın.
• Menü yapısında Sola / Sağa 

yönlendirin.

 / 
• Menü yapısında Aşağı / Yukarı 

yönlendirin.

g  (MENÜ)
Kurulum menüsüne girin.

h  (Geri)
• Bir önceki menüye dönün. Menüden 

çıkın.
• Soundbar'ın Wi-Fi modülünü fabrika 

ayarlarına sıfırlamak için düğmeye 10 
saniye basılı tutun.

i  +/- (Soundbar’ın Ses düzeyi)
Soundbar’ın ses düzeyini yükseltin / 
düşürün.

j  +/- (Subwoofer’ın Ses düzeyi)
Subwoofer’ın ses düzeyini yükseltin / 
düşürün.

Uzaktan Kumandanın 
Hazırlanması
• Birlikte gelen Uzaktan Kumanda, 

ünitenin bir mesafeden kumanda 
edilmesini sağlar. 

c

g

a

i

b

d

h

j

f

e
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• Ünite ve uzaktan kumanda arasında 
herhangi bir engelin olması durumunda, 
uzaktan kumanda etki alanı 19,7 feet 
(6 m) aralığında kullanılsa bile, uzaktan 
kumandanın çalışması imkansız olabilir. 

• Eğer Uzaktan Kumanda kızılötesi ışınlar 
üreten diğer ürünlerin yakınında ya 
da kızıl ötesi ışınları kullanan diğer 
uzaktan kontrol cihazlarının yakınlarında 
kullanılırsa, bu cihazın yanlış çalışmasına 
neden olabilir. Tam tersi, diğer ürünler 
hatalı çalışabilir. 

İlk kez kullanım:
Ünitede önceden 
takılı lityum CR2025 
pil bulunmaktadır. 
Uzaktan kumandanın 
pilini etkinleştirmek 
için koruyucu şeridi 
kaldırın.

Uzaktan Kumandanın Pilini 
Yerleştirin.
Uzaktan kumandada CR2025, 3V Lityum pil 
kullanılmaktadır.

1 Pil bölme kapağı oyuğunu tutması ve 
saat yönü tersinde döndürerek  (kilidi 
açmak) için araçlar (bozuk para pil/
bozuk para) kullanın.

2 Kapağın içinde bulunan eski pili çıkartın, 
yeni CR2025 pili takın ve doğru kutup 
olmasına dikkat edin (+/-).

3 Pil bölme kapağı oyuğunu tutması ve 
saat yönünde döndürerek  (kilitlemek) 
için araçlar kullanın, pili uzaktan 
kumanda içinde güvene alın.

1 2 3

Pil İle İlgili Önlemler
• Uzaktan Kumanda uzun bir süre (bir 

aydan daha fazla) kullanılmayacağı 
zaman, sızıntıyı önlemek için Uzaktan 
Kumandanın pilini çıkarın.

• Eğer piller akarsa, pil bölmesindeki 
sızıntıyı silip, pilleri yenileriyle değiştirin.

• Belirtilenler dışında herhangi bir pil 
kullanmayın. 

• Pilleri ısıtmayın veya sökmeyin. 

• Pilleri asla ateşe veya suya atmayın.

• Pilleri diğer metal nesneler ile taşımayın 
veya saklamayın. Böyle yapmak pillerin 
kısa devre, sızıntı veya patlamasına 
neden olabilir.

• Şarj edilebilir bir tür olarak 
belirtilmedikçe, asla bir pili şarj etmeyin. 

Yerleştirme

Subwoofer'ı, Soundbar'dan en az 1 mtere 
(3 feet) ve duvardan on santimetre uzakta 
olacak şekilde yerleştirin.
En iyi sonuç için Subwoofer’ı aşağıda 
gösterildiği gibi yerleştirin.

10 cm/4"

1 m/3 ft
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 » Duvarda deliklerin açılmasına 
yardımcı olmak için birlikte 
verilen duvara montaj şablonunu 
kullanabilirsiniz.

 » Dübelleri ve vidaları deliklere 
sabitleyin.

2 Ana üniteden vidaları (x4) sökün.
 » Ana üniteden çıkarılan vidalar ile 

duvar braketlerini (x2) ana üniteye 
takın.

3 SoundBar'ı sabitleme vidalarına asın.

2

1

3

4 mm/ 
0,16"

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

> 25 mm/0,98"

~50 mm/2,0"

1076 mm / 42" 

Duvara monte

Not

 • Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya 
veya hasara neden olabilir. Eğer herhangi 
bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım 
Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

 • Duvar montajı yapmadan önce, duvarın 
SoundBar'ınızın ağırlığını taşıyabileceğinden 
emin olun.

 • Duvara monte etmeden önce, SoundBar'ın 
altındaki dört lastik ayağı kaldırmanız gerekir, 
aksi takdirde lastik ayakları geri takamazsınız.

 • SoundBar'ınızı duvar montajı tipine bağlı 
olarak, uygun uzunlukta ve çapta vida 
kullandığınızdan emin olun.

 • Soundbarın arkasındaki USB bağlantı 
noktasına bir USB cihazının bağlı olup 
olmadığını lütfen kontrol edin. Bağlı USB 
cihazının duvara montajını etkilediği 
bulunursa, uygun ölçülerde başka bir USB 
cihazı kullanmanız gerekir.

Vida uzunluğu/çapı

3,5-4 mm

4 mm

> 25 mm

Tavsiye edilen duvara montaj yüksekliği
Soundbarı duvara monte etmeden önce ilk 
olarak TV’yi kurmanız tavsiye edilir. Soundbarı 
ön montajı yapılmış bir TV’nin altından  
50 mm/2,0" mesafe olacak şekilde duvara 
monte edin.

1 Duvarda 2 paralel delik (Ø 3-8 mm her 
biri duvar türüne göre) açın. 
 » Delikler arasında mesafe:

•  856 mm / 33,7" (TAB8405 / 
TAB8505)

• 1017 mm / 40" (TAB8805)
• 1076 mm / 42" (TAB8905)
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3 Bağlantı 
yapma

Bu bölüm SoundBar'ınızı TV'ye ve diğer 
cihazlara bağlamanıza ve sonra kurulum 
yapmanıza yardımcı olur. 
SoundBar'ınızın ve aksesuarlarının temel 
bağlantıları hakkında bilgi almak için hızlı 
başlangıç kılavuzuna bakın. 

Not

 • Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün 
arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.

 • Herhangi bir bağlantı yapmadan veya 
değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik 
prizinden çıkarıldığından emin olun.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos, sesi üç boyutlu alanda ve 
Dolby sesinin tüm zenginliğini, netliğini ve 
gücünü sunarak size sürükleyici bir dinleme 
deneyimi sunar. 
Daha fazla bilgi için lütfen dolby.com/
technologies/dolby-atmos adresini ziyaret 
edin.

Dolby Atmos® Kullanımı için
Dolby Atmos® sadece HDMI ARC/eARC 
modunda mevcuttur. Bağlantı ayrıntıları için, 
"HDMI Bağlantısı" na bakın.

1 Dolby Atmos® ‘u HDMI 1 / HDMI 2 / 
HDMI ARC modunda kullanmak için 
TV’nizin Dolby Atmos® ‘u desteklemesi 
gerekmektedir.

2 Bağlı harici cihazın (örneğin Blu-ray 
DVD oynatıcı, TV vb.) dijital ses çıkışında 
bit akışı için "Kodlama Yok" seçili 
olduğundan emin olun. 

3 Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM 
formatına girerken, Soundbar DOLBY 
ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO / 
DOLBY SURROUND olarak gösterecektir.

Not

 • Tam Dolby Atmos deneyimi sadece SoundBar 
bir HDMI 2.0 kablosu ile bağlı olduğu zaman 
mümkündür.

 • Soundbar, diğer yöntemlerle (Dijital Optik 
kablo gibi) bağlandığında da çalışmaya devam 
edecektir ancak bunlar tüm Dolby özelliklerini 
destekleyemez. Bu göz önüne alındığında, 
tavsiyemiz tam Dolby desteğini sağlamak için 
HDMI üzerinden bağlanmaktır.

HDMI Soketine bağlama

Bazı 4K HDR TV’ler HDMI girişi veya görüntü 
ayarlarının HDR içerik alımı için ayarlanmasını 
gerektirir. HDR görüntü üzerinde daha ileri 
ayar için, lütfen televizyonunuzun kullanım 
kılavuzuna bakın.

Seçenek 1: eARC/ARC (Ses Dönüş 
Kanalı)

Soundbar'ınız Ses Dönüş Kanalı (eARC/ARC) 
özellikli HDMI'yı destekler. TV'niz HDMI ARC 
uyumluysa, TV sesini Soundbar'ınızdan tek 
bir HDMI kablosu kullanarak duyabilirsiniz.

HDMI (ARC)

HDMI OUT
(eARC/ARC)

 

1 TV’nizdeki HDMI-CEC işlevini çalıştırın. 
Detaylar için TV kullanıcı kılavuzuna 
bakın. 
• TV üzerindeki HDMI ARC bağlantı 

noktası farklı şekilde etiketlenmiş 
olabilir. Detaylar için TV kullanıcı 
kılavuzuna bakın.

2 Yüksek Hızlı bir HDMI kablosu 
kullanarak, Soundbar'ınızdaki HDMI OUT 
(eARC/ARC)-TO TV konektörünü TV’deki 
HDMI ARC konektörüne bağlayın. 



12

Not

 • TV’niz HDMI-CEC ve ARC işlevini 
desteklemelidir. HDMI-CEC ve ARC Açık olarak 
ayarlanmalıdır.

 • HDMI-CEC ve ARC ayarlama yöntemi TV'ye 
bağlı olarak değişebilir. ARC işlevi hakkında 
ayrıntılı bilgi için, TV'nin kullanma kılavuzuna 
bakın.

 • HDMI kablolarının ARC işlevini 
desteklediğinden emin olun.

Seçenek 2: Standart HDMI

Eğer TV'niz HDMI ARC-uyumlu değilse, 
Soundbar'ınızı TV'ye standart bir HDMI 
bağlantısı ile bağlayın.

HDMI IN

HDMI OUT

HDMI 1 / HDMI 2

TV
TV

HDMI OUT
(eARC/ARC)

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

1 Bir HDMI kablosu kullanarak 
SoundBar’ın HDMI IN (1 veya 2) soketini 
harici cihazına bağlayın (örneğin oyun 
konsolları, DVD oynatıcılar ve blu-ray).

2 Bir HDMI kablosu kullanarak ) 
SoundBar’ın HDMI OUT (eARC/ARC) 
soketini TV’nin HDMI IN soketine 
bağlayın.

Optik Soketine bağlama

OPTICAL OUT

OPTICAL

1 Bir optik kablo kullanarak, 
SoundBar'ınızdaki OPTICAL 
konektörünü TV veya başka bir cihazdaki 
OPTICAL OUT konektörüne bağlayın. 
• Dijital optik bağlantı noktası SPDIF 

veya SPDIF OUT olarak etiketlenmiş 
olabilir. 

AUX Soketine bağlama

a. 3,5 mm’den 3,5 mm’ye ses kablosu 
kullanın.

• Bir adet 3,5 mm'den 3,5 mm'ye ses 
kablosu (dahil değildir) kullanarak, ünite 
üzerindeki AUX soketine TV’nin kulaklık 
soketini bağlayın.

AUDIO OUT

AUX

Kulaklık
(3,5 mm)

AUX

R

L

AUDIO OUT

b. RCA’den 3,5 mm’ye ses kablosu 
kullanın.

• Bir adet RCA'dan 3,5 mm'ye ses 
kablosu (dahil değildir) kullanarak, ünite 
üzerindeki AUX soketine TV'nin ses çıkış 
soketini bağlayın.
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Gücü bağlama

• AC güç kablosunu bağlamadan 
önce, diğer tüm bağlantıları 
tamamladığınızdan emin olun.

• Ürün hasarı riski! Güç geriliminin, 
ünitenin arkasında veya altında yazılı 
olan gerilim değeri ile aynı olduğundan 
emin olun.

1 Şebeke kablosunu ünitenin AC~ 
Soketine ve sonra şebeke elektrik 
soketine bağlayın.

2 Şebeke kablosunu Suboofer'ın AC~ 
Soketine ve sonra şebeke elektrik 
soketine bağlayın.

4 1

SoundBar

2

3

AB için

AC~
UK için

UK için

veya

veya

AB için

*  Güç kablosu miktarı ve fiş türü bölgelere 
göre değişiklik gösterebilir.

Subwoofer ile eşleştirme

Otomatik Eşleştirme
Soundbar ve subwoofer'ı şebeke elektrik 
soketine takın ve sonra ünitenin üzerinde 
veya uzaktan kumanda üzerinde üniteyi 
ON moduna değiştirmek için aça basın. 
Subwoofer ve Soundbar otomatik olarak 
eşleşecektir.

 » Durumu, kablosuz subwoofer 
göstergesine göre belirleyin.

LED 
Durumu

Durum

Hızlı yanıp 
sönme

Subwoofer eşleşme 
modunda

Sürekli yanma Bağlandı / Eşleşme Başarılı

Yavaş yanıp 
sönme

Bağlantı / Eşleşme Başarısız

İpuçları

 • Manüel eşleştirme haricinde, subwooferın 
arkasındaki pair düğmesine basmayın.

El ile Eşleştirme
Eğer kablosuz subwooferdan ses 
duyulmuyorsa, subwooferı el ile eşleştirin.

1 Her iki üniteyi şebeke soketinden tekrar 
sökün, 3 dakika sonra onları tekrar takın.

2 Subwoofer'ın arkasındaki Pair 
düğmesine 5 saniyeliğine basılı tutun.

 » Subwoofer üzerindeki Eşleştirme 
göstergesi hızla yanıp sönecektir.

3 ECO STANDBY moduna girmek için ünite 
veya uzaktan kumanda üzerindeki  
düğmesine 5 saniye basılı tutun.

4 Sonra ünite veya uzaktan kumanda 
üzerinde  düğmesine basarak üniteyi 
AÇIN. 

 » Başarılı olduğu zaman, Subwoofer 
üzerindeki Pair göstergesi düz 
yanacaktır.

5 Eğer Eşleştirme göstergesi hala yanıp 
sönmeye devam ederse, adım  
1-3 tekrarlayın.

İpuçları

 • Açık alanda subwoofer, Soundbar'ın 6 m çevre 
aralığında olmalıdır (daha yakın olması daha 
iyidir).

 • Subwoofer ve Soundbar arasındaki tüm 
nesneleri kaldırın.

 • Eğer kablosuz bağlantı tekrar başarısız olursa, 
karmaşıklık veya güçlü parazit olup olmadığını 
kontrol edin (örneğin bir elektrikli cihazdan 
parazit). Bu müdahaleleri ya da parazitleri 
kaldırın ve yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.
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Wi-Fi bağlantısı yapma 
(Kablosuz İşlemi)
(iOS ve Android versiyonları için)

Bu üniteyi ve cep telefonlarını, tabletleri 
(iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonlar 
vb.) aynı Wi-Fi ağına bağladığınız zaman, 
ses dosyalarını dinlemek üzere soundbar'ı 
kontrol etmek için DTS Play-Fi tarafından 
desteklenen Philips Sound uygulamasını 
kullanabilirsiniz. 

1 Telefonunuzu veya tabletinizi, 
soundbarınızı bağlamak istediğiniz aynı 
Wi-Fi ağına bağlayın.

2 DTS Play-Fi tarafından desteklenen 
Philips Sound uygulamasını bir telefona 
veya tablete indirin ve kurun.

Set Up 

Philips SoundPhilips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

Philips Sound

Update Available

Download & Update3

2

1

Philips Sound
Choose Name

Bathroom
 .
 .
 .
 .

Custom Name

• Yönlendiricinizin açık olduğundan ve 
düzgün çalıştığından emin olun.

3 Wi-Fi bağlantısını tetiklemek için arka 
kabinde bulunan  (Wi-Fi) düğmesini 
8 saniye basılı tutun. 
 » Hoparlör ikinci bir ton verdikten 

sonra düğmeyi bırakın.

4 Ön kabindeki Wi-Fi ışığı göstergesi hızlı 
yanıp sönmeden yavaş yanıp sönmeye 
geçene kadar bekleyin. Yavaş yanıp 
sönmeye başladığında Hoparlörün Wi-
Fi kurulum moduna girdiğini gösterir.

5 DTS Play-Fi tarafından desteklenen 
Philips Sound Uygulamasını başlatın. 
Bu ürünü Wi-Fi ağınıza bağlamak için 
Uygulamadaki talimatları izleyin.

Not

Sadece iOS versiyonu için

iPhone tarafından kullanılan Wi-Fi 
ağı geçici olarak Play-Fi cihazı AP 
olarak değiştirilmeli ve ürünün Wi-Fi 
kurulumunu tamamlamak için Philips 
Sound Uygulaması yeniden başlatılmalıdır. 
Aşağıdaki adımlara bakın:

 • Ayarlara Gidin.  • Wi-Fi ayarlarını seçin.

 • Wi-Fi kurulumunda 
Play-Fi cihazını seçin.

 • Kurulumu 
tamamlamak için 
Philips Sound 
Uygulamasına geri 
dönün. 

6 Başarılı bir Wi-Fi bağlantısından sonra, 
ön kabindeki Wi-Fi ışığı göstergesi yanıp 
sönmeyi durdurur ve sabit yanar. Bu 
ürünü Wi-Fi ağınızda kurduğunuzda, 
aynı ağdaki herhangi bir akıllı telefon 
veya tabletten kontrol edebilirsiniz.
 » Müzik çalmak için Uygulama'yı 

kullanırken, ekran paneli PLAY-FI 
gösterecektir.

7 Bağlantıdan sonra cihaz adını 
değiştirebilirsiniz. Ad listesinin sonunda 
Özel Ad'ı seçerek seçebileceğiniz 
veya kendi adınızı oluşturabileceğiniz 
birkaç ad bulunmaktadır. Aksi takdirde, 
varsayılan adı izler.
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Not

 • Bağlantıdan sonra, ürün bir yazılım 
güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk kurulumdan 
sonra yükseltme gereklidir. Yükseltme olmadan 
tüm ürün özellikleri kullanılamaz. 

 • İlk kurulum başarılı olmadığında, ikinci 
ton duyulana kadar soundbardaki Wi-Fi 
düğmesine 8 saniye basılı tutun ve Wi-Fi ışığı 
yavaş olarak yanıp söner. Wi-Fi bağlantısını 
sıfırlayın, uygulamayı yeniden başlatın ve 
kurulumu yeniden başlatın.

 • Bir ağdan diğerine geçmek istiyorsanız, 
bağlantıyı yeniden kurmanız gerekir. Wi-Fi 
bağlantısını sıfırlamak için soundbardaki  
(Wi-Fi) düğmesini 8 saniye basılı tutun.

WPS modu
Yönlendiricinizde Wi-Fi Korumalı Kurulum 
(WPS) varsa, bağlantıyı parola girmeden 
kurabilirsiniz.

1 Wi-Fi düğmesini 4 saniye basılı tutun. 
Bir ton duyacaksınız ve Wi-Fi ışığı iki kez 
yanıp sönmeye başlayacaktır.

WPS

2 Yönlendiriciniz 
üzerindeki WPS 
düğmesine basın. 
Düğme normalde 
bu WPS logosuyla 
işaretlenmiştir. 

3 Eşleştirmeyi başlatmak için DTS Play-Fi 
tarafından desteklenen Philips Sound 
App'teki talimatları izleyin.

Not

 • WPS, tüm yönlendiricilerde standart bir özellik 
değildir. Yönlendiricinizde WPS yoksa, Standart 
Wi-Fi Kurulumu'nu kullanın.

 • WPS modundan çıkmak isterseniz  (Wi-Fi) 
düğmesine bir kez basın, ya da 2 dakika sonra 
otomatik olarak çıkacaktır.

8 Bağlantıdan sonra, bu ürün bir yazılım 
güncellemesi gerçekleştirebilir.  
İlk kurulumunuz olduğunda en son 
yazılıma yükseltin. Yazılım yükseltmesi 
birkaç dakika sürebilir. Güncelleme 
sırasında hoparlörünüzü çıkarmayın, 
cihazınızı kapatmayın veya ağdan 
ayrılmayın.

AirPlay kurulumu

iOS cihazının (iOS7 veya üzeri) ve soundbar’ın 
Wi-Fi bağlantısını kurmak için AirPlay'i 
kullanın. 

1 iOS cihaz: Ayarlar > Wi-Fi > ev ağınıseçin 
[Play-Fi cihazı (xxxxxx)]

2 DTS Play-Fi tarafından desteklenen 
Philips Sound Uygulamasını başlatın. 
Bu ürünü Wi-Fi ağınıza bağlamak için 
Uygulamadaki talimatları izleyin.
 » Başarılı bir Wi-Fi bağlantısından 

sonra, ön kabindeki Wi-Fi ışığı 
göstergesi yanıp sönmeyi durdurur 
ve sabit yanar. Bu ürünü Wi-Fi 
ağınızda kurduğunuzda, aynı ağdaki 
herhangi bir akıllı telefon veya 
tabletten kontrol edebilirsiniz.

 » Müzik çalmak için Uygulama'yı 
kullanırken, ekran paneli PLAY-FI 
gösterecektir.

3 Bağlantıdan sonra cihaz adını 
değiştirebilirsiniz. Ad listesinin sonunda 
Özel Ad'ı seçerek seçebileceğiniz 
veya kendi adınızı oluşturabileceğiniz 
birkaç ad bulunmaktadır. Aksi takdirde, 
varsayılan adı izler.

4 Bağlantıdan sonra, bu ürün bir yazılım 
güncellemesi gerçekleştirebilir.  
İlk kurulumunuz olduğunda en son 
yazılıma yükseltin. Yazılım yükseltmesi 
birkaç dakika sürebilir. Güncelleme 
sırasında hoparlörünüzü çıkarmayın, 
cihazınızı kapatmayın veya ağdan 
ayrılmayın.
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Mod seçimi

1 Ünite üzerinde veya uzaktan kumanda 
üzerinde  düğmesine arak arkasına 
basarak AUX, OPTICAL, HDMI eARC/
ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB modları 
arasında seçim yapın.

 » Seçilen mod ekranda gösterilecektir.

 » Play-Fi, isteğe bağlı bir kaynak 
değildir. Play-Fi'nin doğrudan 
Uygulama tarafından kontrol 
edilmesi gerekir.

Ses seviyesini ayarlama

Soundbar’ın Ses düzeyini ayarlama

1 Ses seviyesini yükseltmek ya da 
azaltmak için  +/- (Ses) düğmesine 
basın.
• Sesi sessize almak için Sessize al 

düğmesine basın.
• Sesi geri açmak için tekrar Sessize al 

düğmesine basın ya da Ses+/Ses- 
(Ses seviyesi) düğmesine basın.

Subwoofer’ın Ses düzeyini 
ayarlama 

1 Subwoofer’ın ses düzeyini yükseltmek 
ya da azaltmak için  +/- (subwoofer) 
düğmesine basın.

Dolby ses modu

Dolby ses modu ile sürükleyici bir ses 
deneyimi yaşayın.

1 Uzaktan kumanda üzerinde Dolby 
modunu açmak veya kapatmak için  
düğmesine basın. 
• Açık: Dolby dinleme deneyimi 

oluşturma. 
• Kapalı: İki kanallı stereo ses. Müzik 

dinlemek için çok ideal.

4 Soundbar'ınızı 
kullanma

Bu bölüm, bağlı cihazlardan ses çalmak için 
SoundBar'ı kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce
• Hızlı Başlangıç Kılavuzunda ve 

Kullanım Kılavuzunda açıklanan gerekli 
bağlantıları yapın.

• SoundBar'ı diğer cihazlar için doğru 
kaynağa getirin.

AÇMA ve KAPATMA

• Üniteyi ilk defa şebeke soketine 
bağlandığınız zaman, ünite BEKLEME 
modunda olacaktır. BEKLEME göstergesi 
beyaz yanacaktır.

Güç 
Durumu İşlem  Fonksiyon

Açık 
 • Kaynak durumunu 

takip edin 

Yarı 
Bekleme 

Bir kere  
düğmesine 
basın

 • Wi-Fi hala açıktır.
 • Hala Play-Fi 

ve Airplay2’yi 
destekler.

Ekonomik 
Bekleme 

5 saniye 
boyunca  
düğmesine 
basılı tutun

 • Wi-Fi kapalıdır. 
 • Cihaz düşük enerji 

tüketim moduna 
girer.

 • Sistemin yeniden 
başlatılması 
nispeten daha 
uzun zaman 
alacaktır.

Otomatik Bekleme

Ünite, TV veya harici cihazın (ya da 
USB, BT, Play-Fi fonksiyonlu oynatma 
durdurulduğunda) bağlantısı kesildiğinde, 
kapatıldığında 15 dakika içinde Bekleme 
moduna geçecektir.
• Üniteyi tamamen kapatmak için, elektrik 

fişini şebeke prizinden çıkarın.
• Kullanılmadığı zaman enerji tasarrufu 

sağlamak için lütfen cihazı tamamen 
kapatın.
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Fabrika ayarlarına dön

Cihazı varsayılan ayarlarına sıfırlayın.

• Bekleme modunda uzaktan kumanda 
üzerinde sırasıyla [ , , ses-]  
düğmelerine basın, ana sistemi 
varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak 
için ekran "RESET" gösterir. 

• Ayar AÇIK, Wi-Fi modülünü fabrika 
varsayılan ayarlarına sıfırlamak için 
ekranda "RESET" görünene kadar  
düğmesine basılı tutun.

Kurulum Menüsü

Ünite, size daha da iyi bir deneyim sağlamak 
için gelişmiş ayarları yapılandırmanıza izin 
verir.

1 Uzaktan kumanda üzerindeki  (MENÜ) 
düğmesine basarak menüyü açın. 

2 Uzaktan kumanda üzerinde /  (Aşağı /  
Yukarı) düğmelerini kullanarak içeriği 
seçin.

Ekran Tanımlama

Ekolayzer (EQ) Efekti Seçin.

Bas Seviyesini Ayarlayın

Tiz Seviyesini Ayarlayın

Ses Gecikmesini Ayarlayın

Merkez Kanal Sesini Ayarlayın
(Sadece TAB8805, TAB8905)

Üst Kanal Sesini Ayarlayın
(Sadece TAB8905)

Ekran parlaklığını ayarlayın

Ekranı otomatik kapatın

Tuş sesini açın/kapatın.

3 Seçiminizi onaylamak için  (Enter) 
düğmesine basın.

4 Krusörler ile /  (Sol / Sağ) ile ayarların 
her biri için başlangıç değerlerini 
değiştirin. 

5 Seçiminizi onaylamak için  (Enter) 
düğmesine basın.

• Önceki ekrana dönmek / ayarladan 
çıkmakiçin  (Geri) düğmesine basın.

• Eğer 5 saniye içinde herhangi bir 
düğmeye basılmazsa, menüden otomatik 
olarak çıkılır.

EQ
Video veya müziğinize uygun ön ayarlı 
ses modları arasında seçim yapın: MOVIE, 
MUSIC, VOICE, STADIUM, CUSTOM. 

• MOVIE: Surround dinleme deneyimi 
yaratın. Film izlemek için idealdir. 

• MUSIC: İki kanallı veya çok kanallı stereo 
ses oluşturun. Müzik dinlemek için çok 
idealdir.

• VOICE: İnsan sesini daha net ve dinleme 
için olağanüstü hale getiren ses efekti 
oluşturun.

• STADIUM: Bir stadyumda spor maçı 
izliyormuş gibi bir atmosfer yaratın.

• CUSTOM: Sesi tercihlerinize göre 
özelleştirin. Fine Tune Uygulaması 
aracılığıyla ayarlanması gerekir.

 » Varsayılan olarak EQ, MOVIE olarak 
ayarlanmıştır.

BASS/TREBLE
Bas/Tiz Seviyesini ayarlayın.

 » BAS -5 ~ BAS +5

 » TRB -5 ~ TRB +5

 » Varsayılan olarak BAS/TİZ, 0 olarak 
ayarlanmıştır.

AV SYNC
Ses Gecikmesini Ayarlayın.
• Video görüntüsünü işleme süresi, 

bazen ses sinyalini işlemek için gereken 
süreden daha uzundur. Buna "gecikme" 
denir. Ses Geciktirme özelliği bu 
gecikmeyi gidermek için tasarlanmıştır. 

• Yalnızca geçerli oynatma modu için 
sağlanan ses gecikmesini ayarlayın. 
(HDMI ARC ses gecikme modunda 
sağlandığı gibi, gecikme modu yalnızca 
HDMI ARC için geçerlidir).
 » AV00 ~ AV200

 » Varsayılan olarak ses gecikme  
00 olarak ayarlanmıştır.
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CENT (CENTER) 
(Sadece TAB8805, TAB8905)

Merkez Kanal Sesini Ayarlayın

 » CTR -5 ~ CTR +5
 » Varsayılan olarak merkez kanal sesi 

0 olarak ayarlanmıştır.

TOP (Sadece TAB8905)

Üst Kanal Sesini Ayarlayın

 » TOP +5 ~ TOP –5
 » Varsayılan olarak üst kanal sesi 0 

olarak ayarlanmıştır.

DIM
Ekran parlaklığını ayarlayın.

 » DIM 03, DIM 02, DIM 01
 » Varsayılan olarak parlaklık DIM 03 

olarak ayarlanmıştır.

DISPLAY 
Kullanıcı işlemi olmadığında 3 saniye 
boşta kaldıktan sonra ekranı otomatik 
olarak kapatmak için ayarlayın (Wi-Fi LED 
göstergesi hariç). 

 » ON: Ekranı açık olarak ayarlayın.
 » OFF: Ekranı kapalı olarak ayarlayın.
 » Varsayılan olarak ekran ON açık 

olarak ayarlanmıştır.

TUŞ SESİ
Tuş sesini açın/kapatın.

 » ON: AÇIK olarak ayarlayın.
 » OFF: KAPALI olarak ayarlayın.
 » Varsayılan olarak tuş sesi OFF kapalı 

olarak ayarlanmıştır.

Bluetooth İşlemi

Bluetooth ile SoundBar'ı Bluetooth cihazınıza 
bağlayın (bir iPad, iPhone, iPod touch, 
Android telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) 
ve ardından cihazda kayıtlı ses dosyalarını 
SoundBar hoparlörleriniz aracılığıyla 
dinleyebilirsiniz.

1 Soundbar'ı Bluetooth moduna geçirmek 
için ünitedeki  düğmesine veya 
uzaktan kumandadaki BT düğmesine 
arka arkasına basın.

 » Gösterge panelinde NO BT 
gösterilir.

2 Bluetooth cihazında, Bluetooth’u 
açın ve aramaya başlayın, bağlantıyı 
başlatmak için Philips TAB8405'ü seçin 
(Bluetooth'un nasıl etkinleştirileceğiyle 
ilgili Bluetooth cihazın kullanım 
kılavuzuna bakın).

3 Soundbar’dan sesli uyarıyı duyana kadar 
bekleyin.

 » Eğer başarılı bir şekilde bağlanmışsa, 
gösterge panelinde BT gösterilir.

4 Bluetooth cihazınızdaki ses dosyalarını 
veya müziği seçin ve çalın.
• Çalma sırasında, eğer bir çağrı 

gelirse, müzik çalması duraklatılır. 
Arama sona erdiğinde oynatma 
devam eder.

• Bluetooth cihazınız AVRCP profilini 
destekliyorsa, uzaktan kumanda 
üzerinde, bir parçaya geçmek için  

 /  tuşuna basabilir veya oynatımı 
duraklatmak / devam ettirmek için 

 tuşuna basabilirsiniz.

5 Bluetooth'tan çıkmak için başka bir 
kaynak seçin.
• Bluetooth moduna geri gelindiğinde, 

Bluetooth bağlantısı etkinleşir.
• Soundbar'ınızı başka bir Bluetooth 

cihazla bağlamak istiyorsanız,mevcut 
bağlı olduğu Bluetooth cihazı ile 
bağlantısını kesmek için uzaktan 
kumandadaki  tuşunu basılı tutun.

Not

 • Bluetooth profili A2DP, AVRCP destekleyen 
ve Bluetooth sürümü 4.2 + EDR olan bir 
Bluetooth cihazı.

 • SoundBar ve Bluetooth cihazı arasındaki 
çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 fit).

 • Tüm Bluetooth cihazları ile uyumluluğu garanti 
edilmez.

 • Müzik akışı duvar, cihazı örten metalik 
muhafaza veya yakınlarda aynı frekansta 
çalışan diğer cihazlar gibi, cihaz ile SoundBar 
arasındaki engellerle kesilebilir.
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AUX / OPTICAL / HDMI 
ARC İşlemi

Ünitenin TV veya Ses cihazına bağlı 
olduğunda emin olun.

1 Ünite üzerinde veya uzaktan kumanda 
üzerinde  düğmesine arka arkasına 
basarak AUX, OPTICAL, HDMI eARC/
ARC, HDMI 1, HDMI 2 modları arasında 
seçim yapın.

2 Oynatma özellikleri için ses cihazınızın 
doğrudan çalıştırın.

3 İstediğiniz ses seviyesini ayarlamak için 
SES +/– düğmelerine basın.

İpucu

 • OPTICAL/HDMI ARC modundayken, üniteden 
ses gelmiyorsa ve durum göstergesi yanıp 
sönüyorsa, kaynak cihazınız üzerinde PCM 
veya Dolby Digital Sinyal çıkışını aktif etmeniz 
gerekebilir (örneğin TV, DVD veya Blu-ray 
oynatıcı).

 • Ünitenin giriş kaynağından gelen tüm dijital 
ses formatlarını çözmesi mümkün olmayabilir. 
Bu durumda ünite sessiz olacaktır. Bu bir 
arıza DEĞİLDİR. Giriş kaynağının ses ayarının 
(örneğin TV, oyun konsolu, DVD player, vb) 
HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optik giriş ile 
PCM veya Dolby Digital (giriş kaynağı cihazının 
ses ayarı ayrıntıları için kullanım kılavuzuna 
bakın) olarak ayarlandığından emin olun.

 • HDMI modunda, DOLBY ATMOS ses formatına 
girildiğinde, Soundbar göstergesi DOLBY 
ATMOS gösterir.

 • DOLBY DIGITAL ses formatı girildiğinde, 
surround ses açıksa, fısıldayan duvar ekranı 
DOLBY SURROUND'u gösterecek, surround 
ses kapatılırsa, DOLBY AUDIO gösterecektir.

 • PCM ses formatı girildiğinde, Soundbar 
göstergesi PCM AUDIO gösterir.

 • PCM veya DOLBY DIGITAL olmayan ses 
formatı girildiğinde, Üniteden ses çıkışı yok ise 
ve gösterge ERROR gösterir.

USB İşlemi

MP3 çalar ve USB flash bellek, vb. gibi USB 
depolama aygıtı üzerindeki ses dosyalarının 
keyfini çıkarın.

1 USB cihazını takın.

2 USB modunu seçmekiçin ünitedeki veya 
uzaktan kumandadaki  düğmesine 
arka arkasına basın.

3 Oynatma esnasında:

Düğme İşlem

 Oynatmayı Başlatın, Duraklatın 
veya devam ettirin.

 / Önceki veya sonraki parçaya 
atlayın.

İpuçları

 • Bu ürün, belirli USB depolama cihazı türleriyle 
uyumlu olmayabilir.

 • Bir USB uzatma kablosu, USB hub veya USB 
Çok Fonksiyonlu kart okuyucu kullanıyorsanız, 
USB depolama cihazı tanınmayabilir.

 • Dosyaları okurken USB depolama cihazını 
çıkarmayın.

 • Ünite 32 GB hafızaya kadar USB cihazlarını 
destekler.

 • Bu ünite MP3 / WAV / WMA çalabilir.
 • Bir USB bağlantı noktasını destekler:  

5 V  500 mA.
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Spotify dinleme

Spotify için telefonunuzu, tabletinizi veya 
bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak 
kullanabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek 
için www.spotify.com/connect adresine gidin.

Yazılım Yükseltme

En iyi özellikleri ve desteği almak için, 
ürününüzü en son aygıt yazılımı sürümüyle 
güncelleyin.

Seçenek 1: 

Yazılımı Philips Sound Uygulması üzerinden 
güncelleyin (Settings > PS Fine Tune) 

MCU ve DSP için aygıt yazılımı, Philips Sound 
Uygulaması destekli DTS Play-Fi aracılığıyla 
en son sürüme yükseltilebilir. Lütfen ayarlar 
menüsüne gidin ve kontrol etmek için PS 
Fine Tune seçeneğini seçin. Yükseltme 
yayınlanmışsa, otomatik olarak ilerlemek için 
yükseltme simgesine basılabilir. 
Bu ürün Wi-Fi'ye bağlandığında, kablosuz 
aygıt yazılım güncellemesi alabilir. Bu ürünün 
performansını artırmak için daima en son 
aygıt yazılımı sürümüyle yükseltin. 

Seçenek 2: 

USB ile yazılım yükseltme

1 www.philips.com/support adresinde en 
son yazılımın olup olmadığını kontrol 
edin. Modelinizi arayın ve "Yazılım ve 
sürücüler" üzerine tıklayın. 

2 Donanım yazılımını bir USB flash 
sürücüsüne indirin. 

3 Aygıt yazılımı yükseltme talimatlarını 
izleyin.
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5 Ürün özellikleri

Not

 • Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin 
değiştirilebilir.

Bluetooth / Kablosuz
 • Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
 • Bluetooth Sürümü: 4.2 + EDR
 • Frekans Bandı/Çıkış Gücü: 

2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 5 dBm
 • 2,4 G Kablosuz Frekans Aralığı / Çıkış 

Gücü: 2400 MHz ~ 2483 MHz/ ≤ 6 dBm

Desteklenen ağlar
• WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Kablosuz 

Frekans Bandı (Wi-Fi) / Radyo Frekans 
İletim Gücü
2,4 G Wi-Fi: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz /  
≤ 20 dBm
5,1 G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz /  
≤ 20 dBm 
5,8 G Wi-Fi: 5725 MHz ~ 5850 MHz /  
≤ 14 dBm

Ana ünite
 • Güç kaynağı: 100-240 V~ 50/60 Hz
 • Çıkış Gücü: 120 W
 • Güç tüketimi: 25 W
 • Bekleme Tüketimi: < 0,5 W 
 • USB: 5 V  500 mA
 • Frekans Tepkisi: 150 Hz - 20 KHz
 • Ses giriş hassasiyeti: 500 mV
 • Hoparlör Empedansı: 8 Ω x 2
 • Boyut (G x Y x D): 900 x 57 x 110 mm
 • Ağırlık: 2,4 kg

• Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Subwoofer
• Güç kaynağı: 100-240 V~, 50-60 Hz
 • Çıkış Gücü: 80 W

• Güç tüketimi: 20 W
 • Bekleme güç tüketimi: < 0,5 W
 • Frekans tepkisi: 35 Hz - 150 Hz

• Empedans: 4 Ω
• Boyutlar (G x Y x D): 120 x 403 x 300 mm 
 • Ağırlık: 4,8 kg

• Çalışma sıcaklığı: 0 °C - 45 °C

Uzaktan kumanda
• Mesafe/Açı: 6 m/30°
• Pil Türü: CR2025

Desteklenen Ses Biçimleri

• 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

• USB
MP3 / WAV / FLAC

• Video
Video Güçlendirme: 4K Video Pass-
through, Dolby Vision, HDR10, HDR10+
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6 Sorun Giderme
Uyarı

 • Elektrik çarpma riski. Asla ürünün muhafazasını 
çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için, ürünü asla 
kendiniz tamir etmeye çalışmayın. 
Bu cihazı kullanırken sorunla 
karşılaşırsanız, servis talep etmeden 
önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz. 
Eğer sorununuz hala devam ediyorsa, 
www.philips.com/supportadresinden destek 
alın. 

Ana ünite
Ana ünite'daki düğmeler çalışmıyor.
• Güç kaynağından birkaç dakika ayırın ve 

ardından tekrar bağlayın.

Güç yok
• AC kablosunun doğru bağlandığından 

emin olun.
• AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
• Soundbar'ı açmak için uzaktan kumanda 

veya Soundbar üzerindeki bekleme 
düğmesine basın. 

Ses
Soundbar hoparlörden ses gelmiyor.
• SoundBar'ınızdan ses kablosunu TV'nize 

veya diğer cihazlarınıza bağlayın. 
Ancak, aşağıdaki durumlarda ayrı bir ses 
bağlantısına ihtiyacınız yoktur:
-  Soundbar ve TV, HDMi ARC 

bağlantısıyla bağlıysa veya 
-  Soundbar'ınızdaki HDMI IN 

konektörüne bir cihaz bağlıysa. 
• Uzaktan kumanda üzerinde, doğru ses 

girişini seçin.
• Soundbar'ın sessize alınmadığından 

emin olun.
• Bu ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayın 

(bkz. "Fabrika ayarlarını uygula").

Kablosuz subwoofer ses gelmiyor.
• Subwoofer'ı ana üniteye manuel olarak 

bağlayın.
• Ses düzeyini yükseltin. Uzaktan 

kumanda veya SoundBar üzerindeki Ses 
Arttırma düğmesine basın.

• Dijital girişlerden birini kullanırken, ses 
yoksa:
- TV çıkışını PCM'e ayarlamaya çalışın 

veya 
- Blu-ray/diğer kaynağa doğrudan 

bağlamaya çalışın, bazı TV'ler dijital 
ses ile doğrudan geçiş yapmaz.

• TV'niz değişken ses çıkışına ayarlanmış 
olabilir. Ses çıkış ayarının SABİT veya 
STANDART olarak ayarlandığını, 
DEĞİŞKEN olarak ayarlanmadığını 
onaylayın. Daha ayrıntılı bilgi için TV 
kullanıcı kılavuzuna bakın.

• Eğer Bluetooth kullanıyorsanız, kaynak 
cihazında sesin açık olduğundan ve 
cihaz sesinin kapalı olmadığından emin 
olun.

• Oynatma donduğunda ve Wi-Fi 
modunda ses olmadığında, lütfen ev 
ağınızın normal olup olmadığını kontrol 
edin.

Bozuk ses veya yankı.
• TV’den bu cihaz aracılığıyla ses 

çalarsanız; TV'nin sessize alındığından 
emin olun. 

Ses ve video senkronize değil.
• Sesi video ile senkronize etmek için 

basın.

Bluetooth
Bir cihaz Soundbar'a bağlanmıyor.
• Cihaz, Soundbar için gereken uyumlu 

profilleri desteklemiyor.
• Cihazın Bluetooth fonksiyonunu 

etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonu 
etkinleştirmek için cihazın kullanım 
kılavuzuna bakın.

• Cihaz doğru bağlanmamış. Cihazı doğru 
şekilde bağlayın.

• Soundbar zaten başka bir Bluetooth 
cihazı ile bağlanmış. Bağlı cihazın 
bağlantısını kesin, ardından tekrar 
deneyin.

Bağlı Bluetooth cihazından ses çalma 
kalitesi düşük.
• Bluetooth sinyal alımı kötüdür. Cihazı 

soundbar’a yaklaştırın veya cihaz ve 
soundbar arasındaki herhangi bir engeli 
kaldırın.
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Bu ünitenin Bluetooth adını, Bluetooth 
cihazımda bulamıyorum.
• Bluetooth cihazınızda, Bluetooth 

fonksiyonunun açık olduğundan emin 
olun.

• Üniteyi Bluetooth cihazınız ile yeniden 
eşleştirin.

Wi-Fi
Wi-Fi Bağlantısı kurulamıyor.
• Yönlendiricide WLAN ağının 

kullanılabilirliğini kontrol edin.
• Wi-Fi yönlendiricisini ünitenin yakınına 

yerleştirin.
• Şifrenin doğru olduğundan emin olun.
• WLAN işlevini kontrol edin veya modemi 

ve Wi-Fi yönlendiricisini yeniden 
başlatın.

Dolby Atmos
Olağanüstü Dolby Atmos efektleri elde 
edilemiyor.
• HDMI olmayan bağlantılar için (USB, 

Bluetooth, OPTICAL veya AUDIO IN 
kullanımı gibi), sınırlı yükseklik surround 
efektleri oluşturulur. En iyi Dolby Atmos 
efektlerinin nasıl elde edileceğiyle ilgili 
olarak "Dolby Atmos" bölümüne bakın.

Play-Fi
Play-Fi destekli cihazlar uygulamada 
bulunamıyor.
• Cihazın Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin 

olun.

Play-Fi müzik çalınamıyor.
• Servis sağlayıcının servisini 

sonlandırması durumunda, cihaz 
aracılığıyla kullanılabilen belirli şebeke 
servisi veya içeriklere erişilemeyebilir.

• İlk kurulum başarılı olmadığında, 
DTS Play-Fi tarafından desteklenen 
Philips Sound uygulamasını kapatın. 
Uygulamayı yeniden başlatın. 

• Hoparlör Stereo Çiftleri veya Surround 
Ses olarak ayarlandığında, ayrı olarak 
kullanılmadan önce Uygulamada 
hoparlörün bağlantısının kesilmesi 
gerekir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor
• Herhangi bir oynatma kontrol düğmesine 

basmadan önce, ilk olarak doğru kaynağı 
seçin.

• Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki 
mesafeyi azaltın.

• Pilleri belirtildiği gibi (+/-) kutupları hizalı 
olarak takın.

• Pili değiştirin.
• Uzaktan kumandayı, doğrudan ünitenin 

önündeki sensöre hedefleyin.

Bu 15 dakika güç kapatma 
fonksiyonu, güç tasarrufu için 
ERPII standartlarından biri 
gereğidir.
• Ünitenin harici giriş sinyal seviyesi çok 

düşük olduğunda, cihaz otomatik olarak 
15 dakika içinde kapanacaktır. Lütfen 
harici cihazınızın ses seviyesini artırın.

Subwoofer boşta veya 
subwoofer göstergesi yanmıyor.
• Lütfen güç kablosunu elektrik soketinden 

çıkarın ve subwooferı ayarlamak için  
3 dakika sonra takın.
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Ticari Markalar

DTS patenti için http://patents.dts.com 
adresine bakın. DTS, Ins. Lisansı altında (ABD /  
Japonya / Tayvan'da bulunan şirketler için) 
veya DTS Licensing Limited lisansı altında 
(diğer tüm şirketler için) üretilmiştir. DTS, 
Play-Fi ve DTS Play-Fi logosu, Amerika 
Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde DTS, 
Inc.'nin tescilli ticari markaları veya ticari 
markalarıdır. ©2020 DTS, Inc. TÜM HAKLARI 
SAKLIDIR.

Wi-Fi CERTIFIED ™ Logosu, Wi-Fi 
Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.

Google, Google Play ve yerleşik Chromecast, 
Google LLC'nin ticari markasıdır. Google 
Asistan belirli dil ve ülkelerde mevcut değildir.

 

Bu AirPlay 2 destekli hoparlörü kontrol etmek 
için, iOS 11. 4 veya yukarısı gereklidir. Apple 
rozeti ile Works kullanımı, bir aksesuarın 
özellikle rozette belirtilen teknoloji ile 
çalışmak üzere tasarlandığı ve geliştirici 
tarafından Apple performans standartlarını 
karşıladığı ve ABD ve diğer ülkelerde 
tescilli Apply Inc. ticari markaları tarafından 
onaylanmış olduğu anlamına gelir. 

Apple® ve AirPlay®, Apple Inc.’in ticari 
markalarıdır, ABD’de ve diğer ülkelerde 
tescillenmiştir. 

Spotify Yazılımı, burada bulunan üçüncü 
taraf lisanslarına tabidir: www.spotify.com/
connect/third-party-licenses.

HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü 
Multimedya Arabirimi ve HDMI Logosu, HDMI 
Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD 
ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli 
ticari markalarıdır.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve çift 
D sembolü, Dolby Laboratories Licensing 
Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby 
Laboratories’den lisans altında üretilmiştir. 
Gizli yayınlanmamış eserler. Telif hakkı  
© 2012-2020 Dolby Laboratories. Tüm hakları 
saklıdır.

Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, 
Bluetooth SIG, Inc. Şirketine ait tescilli ticari 
markalardır ve bu markaların MMD Hong 
Kong Holding Limited Şirketi tarafından 
herhangi bir şekilde kullanılması lisansa 
bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler 
kendi sahiplerine aittir. 

http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses


Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

En son güncellemeler ve belgeler için lütfen https://www.philips.com/support 
adresini ziyaret edin.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli 
ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong 
Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve 
sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi,  
bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.
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