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Πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας. Εάν
προκληθεί ζημιά από μη τήρηση των οδηγιών,
η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Ασφάλεια
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!
•
Πριν κάνετε ή αλλάξετε τυχόν συνδέσεις,
βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν
αποσυνδεθεί από την πρίζα.
•
Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα αξεσουάρ
σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία
υγρών, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Αν χυθεί
υγρό πάνω ή μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε
το αμέσως από την πρίζα. Επικοινωνήστε με το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για να ελέγξει το
προϊόν πριν από τη χρήση.
•
Μην τοποθετείτε το προϊόν και τα αξεσουάρ
κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές
θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του
άμεσου ηλιακού φωτός.
•
Μην βάζετε αντικείμενα στις οπές εξαερισμού
ή σε άλλα ανοίγματα στο προϊόν.
•
Όταν χρησιμοποιείται φις ή συζευκτήρας για την
αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη
συσκευή εξακολουθεί να είναι λειτουργική.
•
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή
εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική
θερμότητα όπως στο φως του ηλίου, σε φωτιά
ή σε παρόμοιες συνθήκες.
•
Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από
καταιγίδες.
•
Όταν αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας,
τραβάτε πάντα το φις, ποτέ το καλώδιο.
•
Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε τροπικά και/ή
ήπια κλίματα.
Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς!
•
Για τις ενδείξεις τιμών και τροφοδοσίας,
ανατρέξτε στην πινακίδα στο πίσω ή στο κάτω
μέρος του προϊόντος.
•
Πριν συνδέσετε το προϊόν σε μια πρίζα,
βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος ταιριάζει με
την τιμή που είναι τυπωμένη στο πίσω ή στο
κάτω μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε το
προϊόν σε πρίζα εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης στο προϊόν!
•
Για τοποθέτηση σε τοίχο, το προϊόν πρέπει να
στερεωθεί στον τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες
εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε μόνο τον
παρεχόμενο βραχίονα στήριξης τοίχου (εάν
υπάρχει). Η ακατάλληλη τοποθέτηση σε τοίχο
μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, τραυματισμό
ή ζημιά. Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με
την Εξυπηρέτηση Πελατών στη χώρα σας.
•
Μην τοποθετείτε το προϊόν ή άλλα αντικείμενα
σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό
εξοπλισμό.
•
Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασία
κάτω από 5° C, αποσυσκευάστε το προϊόν και
περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία του να
ταιριάξει με τη θερμοκρασία δωματίου, πριν το
συνδέσετε στην πρίζα.
•
Τμήματα αυτού του προϊόντος μπορεί να είναι
από γυαλί. Χειριστείτε το προσεκτικά για να
αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές.
Κίνδυνος υπερθέρμανσης!
•
Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιορισμένο
χώρο. Αφήνετε πάντοτε χώρο τουλάχιστον
τεσσάρων ιντσών γύρω από το προϊόν για
αερισμό. Βεβαιωθείτε ότι οι κουρτίνες ή άλλα
αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού
του προϊόντος.
Κίνδυνος μόλυνσης!
•
Μην αναμειγνύετε μπαταρίες (παλιές και νέες
ή άνθρακα και αλκαλικές, κ.λπ.).
•
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε
περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης των
μπαταριών. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες
μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
•
Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν είναι άδειες
ή εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•
Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά
συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά
Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!
•
Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει
μια μπαταρία κουμπί που μπορεί να καταποθεί.
Φυλάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά
ανά πάσα στιγμή! Σε περίπτωση κατάποσης,
η μπαταρία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο. Μπορεί να εμφανιστούν
σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα εντός δύο ωρών
από την κατάποση.
•
Εάν υποψιάζεστε ότι έχει καταποθεί μπαταρία
ή έχει διεισδύσει σε οποιοδήποτε μέρος του
σώματος, αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.
•
Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, φυλάξτε όλες
τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες μακριά από παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι
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1 Σημαντικό

•

η θήκη μπαταριών έχει κλείσει καλά μετά την
αντικατάσταση της μπαταρίας.
Εάν η θήκη μπαταριών δεν μπορεί να κλείσει
καλά, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος.
Φυλάξτε τις μακριά από παιδιά και
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Αυτή είναι συσκευή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ με διπλή μόνωση
και χωρίς προστατευτική γείωση.
Τάση AC

Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά που αναφέρονται
στο εγχειρίδιο χρήσης.

Φροντίδα του προϊόντος σας
Χρησιμοποιείτε μόνο πανί μικροϊνών για να
καθαρίσετε το προϊόν.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει
μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να
απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.
Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και
μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς
και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες
με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή
απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών
συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης
Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης,
ανατρέξτε στην ενότητα εγκατάστασης μπαταριών.
Για συσκευή WiFi 5G
Η συσκευή για λειτουργία στη ζώνη 5150–5350 MHz
προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους,
προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα επιβλαβών
παρεμβολών συν-καναλιών σε κινητά δορυφορικά
συστήματα.

Φροντίδα του περιβάλλοντος
Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας
σας

Συμμόρφωση
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας,
τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.

Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το
προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2012/19/ΕΕ.

4

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
Με το παρόν έγγραφο, η TP Vision Europe B.V.
δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις
βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της
Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.
Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη
διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Για περαιτέρω ηλεκτρονική υποστήριξη, επισκεφθείτε
τη διεύθυνση www.philips.com/support:
•
για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης και τον
οδηγό γρήγορης εκκίνησης
•
για να παρακολουθήσετε βίντεο-μαθήματα
(διαθέσιμα μόνο για επιλεγμένα μοντέλα)
•
για να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
•
για να μας στείλετε με email ερωτήσεις
•
για να συνομιλήσετε με το προσωπικό μας
υποστήριξης.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στον ιστότοπο για να
επιλέξετε τη γλώσσα σας και μετά εισάγετε τον
αριθμό μοντέλου προϊόντος.
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με
την Εξυπηρέτηση Πελατών στη χώρα σας. Πριν
επικοινωνήσετε, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και
τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Μπορείτε να
βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο πίσω ή στο κάτω
μέρος του προϊόντος.

Δήλωση προσοχής FCC και IC
για χρήστες (μόνο για ΗΠΑ και
Καναδά)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και
έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια
ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το
μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν
σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από
επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.
Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και
μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και,
εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα
με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς
παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

•
•
•

Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε
την κεραία λήψης.
Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του
εξοπλισμού και του δέκτη.
Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα
κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο
είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν
έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για
βοήθεια.

IC-Καναδάς: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)
Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες/δέκτες χωρίς
άδεια χρήσης που συμμορφώνονται με τα RSS
που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για
την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική
ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις
ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
1.
2.

Αυτή η συσκευή δεν προκαλεί παρεμβολές.
Αυτή η συσκευή μπορεί να δέχεται παρεμβολές,
συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί
να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της
συσκευής.

Προειδοποίηση FCC&IC:
•

•

Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί
και να λειτουργεί σε ελάχιστη απόσταση 20 cm
ανάμεσα στη συσκευή εκπομπής και το σώμα
σας.
Αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτής της μονάδας,
οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον
υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να
ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού
από τον χρήστη.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν
παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν
αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές
στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη,
η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας
και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης
ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις
παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα
μέτρα:
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•

Βοήθεια και υποστήριξη

2 Η Μπάρα ήχου

Κύρια μονάδα
Αυτή η ενότητα είναι επισκόπηση της κύριας μονάδας.

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε
στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως
από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips,
καταχωρίστε τη μπάρα ήχου στη διεύθυνση
www.philips.com/support.

a

Τι είναι στο κουτί

00

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας σας:

f

•

Μπάρα ήχου

x1

•

Ασύρματο υπογούφερ

x1

•

Τηλεχειριστήριο

x1

•

Καλώδιο τροφοδοσίας *

x4

•

Κιτ τοποθέτησης σε τοίχο

x1

(Στηρίγματα τοίχου x2, βίδες x2, πείροι x2)
•

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης/Κάρτα
εγγύησης/Δελτίο ασφαλείας/Πρότυπο
τοποθέτησης σε τοίχο

h

:0 0

g
i

b + (Πλήκτρο) ελέγχου έντασης ήχου
Αυξάνει την ένταση ήχου.

x1

c

Πλήκτρο (Αναπαραγωγή/Παύση)
Έναρξη, διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

•
•

e
Οδηγός γρήγορης
έναρξης

Πλήκτρο ζεύξης (Πηγής)/Bluetooth
Επιλέξτε μια πηγή εισόδου για τη Μπάρα
ήχου.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεύξης
στη λειτουργία Bluetooth ή αποσυνδέστε
την υπάρχουσα αντιστοιχισμένη συσκευή
Bluetooth.
Πλήκτρο (Αναμονή-Ενεργ.)

Κατάσταση
Ενέργεια
ισχύος
Ενεργ.

Λειτουργία

•• Παρακολούθηση

κατάστασης πηγής.

•• Το Wi-Fi

2X
2X
2X

Καλώδιο
τροφοδοσίας *

Στήριγμα τοίχου
Αυτοκόλλητο
καλύμματος
Βίδες (για τοίχο)

Κάρτα εγγύησης,
δελτίο ασφαλείας
Πρότυπο επιτοίχιας
τοποθέτησης

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

*

Ο αριθμός των καλωδίων τροφοδοσίας και
ο τύπος βύσματος διαφέρουν ανάλογα με την
περιοχή.

•

Οι εικόνες, οι απεικονίσεις και τα σχέδια που
εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης
είναι μόνο για αναφορά, το πραγματικό προϊόν
μπορεί να διαφέρει στην εμφάνιση.
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e

Μειώνει την ένταση ήχου.

Μπάρα ήχου

Ασύρματο υπογούφερ

d

c

a - (Πλήκτρο) ελέγχου έντασης ήχου

d

Τηλεχειριστήριο

b

Σε ημικατάσταση
αναμονής

Πατήστε το
κουμπί μία
φορά

••

εξακολουθεί
να είναι
ενεργοποιημένο.
Υποστηρίζει ακόμα
το Play-Fi και το
Airplay2.

••
Eco
Κατάσταση
αναμονής

Πατήστε το
κουμπί 5
δευτερόλεπτα

••

απενεργοποιημένο.
Το προϊόν
μεταβαίνει
σε κατάσταση
χαμηλότερης
κατανάλωσης
ενέργειας.
Η επανεκκίνηση
του συστήματος
θα πάρει σχετικά
μεγαλύτερο χρόνο.

b AUX

Είσοδος ήχου από, για παράδειγμα, συσκευή
αναπαραγωγής MP3 (υποδοχή 3,5 mm).

c OPTICAL

Για τη σύνδεση οπτικής εξόδου ήχου στην
τηλεόραση ή σε μια ψηφιακή συσκευή.

d

•
•
•

f Πίνακας προβολής
g Αισθητήρας τηλεχειρισμού

Ελληνικά

•• Το Wi-Fi είναι

Κουμπί (Ρύθμιση Wi-Fi)
Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Wi-Fi για Play-Fi.
Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wps.
Πατήστε το κουμπί για 8 δευτερόλεπτα για
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AP.

e HDMI OUT (eARC/ARC)

Για τη σύνδεση εισόδου HDMI στην τηλεόραση.

h Λυχνία LED ισχύος

f HDMI 1/ HDMI 2

i Ένδειξη Wi-Fi LED (Κίτρινο)

Για τη σύνδεση εισόδου HDMI στην τηλεόραση.

Κατάσταση LED

Κατάσταση

Αναβοσβήνει

Λειτουργία σημείου
πρόσβασης Wi-Fi (AP)

Αναβοσβήνει δύο
φορές

Λειτουργία Wi-Fi Protected
Setup (WPS)

Ανάβει σταθερά

Συνδέθηκε /Πετυχημένη ζεύξη.

g Υποδοχή AC~

Σύνδεση του τροφοδοτικού.

h Υποδοχή στερέωσης τοίχου

Ασύρματο υπογούφερ
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του
ασύρματου υπογούφερ.

Υποδοχές σύνδεσης
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των
συνδέσεων που είναι διαθέσιμες στη Μπάρα ήχου.

h

a

bc

a Υποδοχή AC~

Σύνδεση του τροφοδοτικού.

b Πλήκτρο ζεύξης

abc

d

e

f

g

Πατήστε παρατεταμένα για να εισέλθετε στη
λειτουργία ζεύξης για το υπογούφερ.

c Ένδειξη υπογούφερ

Προσδιορίζει την κατάσταση με βάση την
ένδειξη του ασύρματου υπογούφερ.

a

•
•

USB
Είσοδος ήχου από συσκευή αποθήκευσης
USB.
Λογισμικό αναβάθμισης αυτού του
προϊόντος.

Κατάσταση LED

Κατάσταση

Αναβοσβήνει
γρήγορα

Υπογούφερ στη λειτουργία ζεύξης

Ανάβει σταθερά

Συνδέθηκε / Πετυχημένη ζεύξη.

Αναβοσβήνει αργά Σύνδεση / Η ζεύξη απέτυχε
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Τηλεχειριστήριο
Αυτή η ενότητα είναι επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.

a

(Αναμονή-Ενεργ.)
Κατάσταση
Ενέργεια
ισχύος

κατάστασης πηγής.

•• Το Wi-Fi
Σε ημικατάσταση
αναμονής

Πατήστε το
κουμπί μία
φορά

b

c

d

Λειτουργία

•• Παρακολούθηση

Ενεργ.

a

••

εξακολουθεί
να είναι
ενεργοποιημένο.
Υποστηρίζει ακόμα
το Play-Fi και το
Airplay2.

f
e
g

h

i

j

•• Το Wi-Fi είναι

απενεργοποιημένο.

•• Το προϊόν
Eco
Κατάσταση
αναμονής

Πατήστε το
κουμπί 5
δευτερόλεπτα

••

b

μεταβαίνει
σε κατάσταση
χαμηλότερης
κατανάλωσης
ενέργειας.
Η επανεκκίνηση
του συστήματος
θα πάρει σχετικά
μεγαλύτερο χρόνο.

(Πηγή)
Επιλέξτε μια πηγή εισόδου για τη Μπάρα
ήχου.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεύξης
στη λειτουργία Bluetooth ή αποσυνδέστε
την υπάρχουσα αντιστοιχισμένη συσκευή
Bluetooth.

•
•

c

(Dolby)
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Dolby.

d

(Σίγαση)
Απομόνωση ή επαναφορά ήχου.

e

•

, ,

•
•
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g
h

(Αναπαραγωγή/Παύση)
Ξεκινά, διακόπτει ή συνεχίζει την
αναπαραγωγή σε λειτουργία USB / BT / PLAY-Fi.
Επιβεβαίωση της επιλογής.

•

f

•

/

,

(Κέρσορες)

(Προηγούμενο/Επόμενο)
Μεταβαίνει στο προηγούμενο ή στο
επόμενο κομμάτι σε λειτουργία USB / BT /
PLAY-Fi.
Πλοηγηθείτε αριστερά / δεξιά στη δομή
του μενού.

/

Πλοηγηθείτε πάνω/κάτω στη δομή του μενού.

(MENU)
Εισαγωγή στο μενού ρύθμισης.

•
•

(Πίσω)
Επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.
Έξοδος από το μενού.
Πατήστε το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα
για να επαναφέρετε τη μονάδα Wi-Fi
της μπάρας ήχου στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις.

i

+/- (Ένταση ήχου μπάρας ήχου)
Αυξάνει /μειώνει την ένταση της μπάρας ήχου.

j

+/- (Ένταση ήχου υπογούφερ)
Αυξάνει /μειώνει την ένταση του υπογούφερ.

•

Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται επιτρέπει τη
λειτουργία της μονάδας από απόσταση.

•

Ακόμα και αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί
εντός του επιτρεπτού εύρους των 19,7 ποδιών
(6 μ.), η λειτουργία τηλεχειρισμού μπορεί να
είναι αδύνατη εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ
της μονάδας και του τηλεχειριστηρίου.

•

Εάν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο κοντά
σε άλλα προϊόντα που παράγουν υπέρυθρες
ακτίνες ή αν άλλες συσκευές τηλεχειρισμού
χρησιμοποιούν υπεριώδεις ακτίνες κοντά στη
μονάδα, μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά.
Αντίστοιχα, τα άλλα προϊόντα μπορεί να μην
λειτουργήσουν σωστά και αυτά.

Χρήση πρώτη φορά:
Η μονάδα διαθέτει μια
προεγκατεστημένη
μπαταρία λιθίου
CR2025. Αφαιρέστε την
προστατευτική ετικέτα
για να ενεργοποιήσετε
την μπαταρία του
τηλεχειριστηρίου.

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί μπαταρία λιθίου
CR2025, 3 V.

2
3

1

•

Όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο
από ένα μήνα), αφαιρέστε την μπαταρία από το
τηλεχειριστήριο για να μην υπάρξει διαρροή.

•

Εάν υπάρξει διαρροή στις μπαταρίες, καθαρίστε
τη διαρροή στο εσωτερικό του θαλάμου
μπαταριών και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με
καινούργιες.

•

Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από
αυτές που προτείνονται.

•

Μην θερμαίνετε και μην αποσυναρμολογείτε τις
μπαταρίες.

•
•

Μην τις ρίχνετε σε φωτιά ή νερό

•

Μην επαναφορτίζετε μια μπαταρία αν δεν είναι
επαναφορτιζόμενη.

Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε μπαταρίες
με άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Μπορεί να
βραχυκυκλώσουν, να διαρρεύσουν ή να εκραγούν.

Τοποθέτηση

Αντικατάσταση της μπαταρίας του
τηλεχειριστηρίου

1

Προφυλάξεις σχετικά με τις
μπαταρίες

Χρησιμοποιήστε εργαλεία (όπως μπαταρίες
κουμπιά/κέρματα) για να ξεκλειδώσετε το
κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας
γυρίζοντάς το αριστερόστροφα .
Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία, η οποία
βρίσκεται κάτω από το καπάκι, τοποθετήστε τη
νέα μπαταρία CR2025 και δώστε προσοχή στη
σωστή πολικότητα (+/-).

Τοποθετήστε το υπογούφερ σε απόσταση
τουλάχιστον 1 μέτρου (3 πόδια) από τη Μπάρα ήχου
και δέκα εκατοστά μακριά από τον τοίχο.
Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το
υπογούφερ όπως φαίνεται παρακάτω.

10 cm / 4"

1m/
3 ft

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία για να πιάσετε
την αυλάκωση του διαμερίσματος μπαταριών
και γυρίστε δεξιόστροφα (κλείδωμα), και
ασφαλίστε το στο τηλεχειριστήριο.
2

3
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Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

2

Στήριξη σε τοίχο
Σημείωση

•• Η ακατάλληλη τοποθέτηση σε τοίχο μπορεί να

••
••

••
••

προκαλέσει ατύχημα, τραυματισμό ή ζημιά. Αν έχετε
ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση
Πελατών στη χώρα σας.
Πριν την τοποθέτηση στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο
τοίχος μπορεί να αντέξει το βάρος της Μπάρας ήχου.
Πριν από την τοποθέτηση σε τοίχο, δεν χρειάζεται να
αφαιρέσετε τα πόδια καουτσούκ στο κάτω μέρος της
Μπάρας ήχου. Σε διαφορετική περίπτωση τα πόδια δεν
θα μπορούν να τοποθετηθούν πίσω στη θέση τους.
Ανάλογα με τη μέθοδο τοποθέτησης της Μπάρας
ήχου στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε
βίδες κατάλληλου μήκους και διαμέτρου.
Ελέγξτε εάν η θύρα USB στο πίσω μέρος της μπάρας
ήχου είναι συνδεδεμένη σε συσκευή USB. Εάν
η συνδεδεμένη συσκευή USB επηρεάζει την επιτοίχια
στήριξη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλη συσκευή
USB του κατάλληλου μεγέθους.

3

Αφαιρέστε τις βίδες (x4) από την κύρια μονάδα.
»» Συνδέστε τα στηρίγματα τοίχου (x2) στην
κύρια μονάδα ενώ έχετε αφαιρέσει τις
βίδες από την κύρια μονάδα.
Κρεμάστε τη Μπάρα ήχου στις βίδες στερέωσης.

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

4 mm /
0,16"

> 25 mm / 0,98"

1

3,5 - 4 mm

4 mm

2
> 25 mm

Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης σε τοίχο
Συνιστάται να εγκαταστήσετε πρώτα την τηλεόραση
πριν τοποθετήσετε στον τοίχο τη μπάρα ήχου. Με μια
προεγκατεστημένη τηλεόραση, τοποθετήστε στον
τοίχο τη μπάρα ήχου 50 mm / 2,0 ίντσες από το κάτω
μέρος της τηλεόρασης.

1

Ανοίξτε 2 παράλληλες οπές (Ø 3-8 mm η καθεμία,
ανάλογα με τον τύπο του τοίχου) στον τοίχο.
»» Η απόσταση μεταξύ των οπών είναι:
• 856 mm / 33,7" (TAB8405 / TAB8505)
• 1017 mm / 40" (TAB8805)
• 1076 mm / 42" (TAB8905)
»» Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο
στήριξης τοίχου που παρέχεται για να
βοηθήσετε στον εντοπισμό των οπών
διάτρησης στον τοίχο.
»» Ασφαλίστε τους πείρους και τις βίδες στις
οπές.
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0m
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3

Μήκος/διάμετρος βίδας

,0"
m/2

mm

"

/ 42

Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να συνδέσετε τη Μπάρα
ήχου σε μια τηλεόραση και άλλες συσκευές και, στη
συνέχεια, να τη ρυθμίσετε.
Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις της
Μπάρας ήχου και των αξεσουάρ της, ανατρέξτε στον
οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Σημείωση

•• Η πλήρης εμπειρία Dolby Atmos είναι διαθέσιμη μόνο
••

όταν η Μπάρα ήχου είναι συνδεδεμένη στην πηγή
μέσω καλωδίου HDMI 2.0.
Η μπάρα ήχου εξακολουθεί να λειτουργεί όταν
συνδέεται μέσω άλλων μεθόδων (όπως καλώδιο
ψηφιακού οπτικού σήματος), αλλά δεν θα
υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες του Dolby.
Δεδομένου αυτού, η πρότασή μας είναι να συνδεθείτε
μέσω HDMI, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης
υποστήριξη Dolby.

Σημείωση

•• Για τις ενδείξεις τιμών και τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην
πινακίδα στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.

•• Πριν κάνετε ή αλλάξετε τυχόν συνδέσεις, βεβαιωθείτε

ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Dolby Atmos®
Το Dolby Atmos σας προσφέρει μια εντυπωσιακή
εμπειρία ακρόασης παρέχοντας ήχο σε τρισδιάστατο
χώρο, καθώς και όλο τον πλούτο, τη σαφήνεια και τη
δύναμη του ήχου Dolby.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση dolby.com/technologies/dolby-atmos.

Για να χρησιμοποιήσετε το Dolby Atmos®
Η λειτουργία Dolby Atmos® είναι διαθέσιμη μόνο
στις λειτουργίες HDMI ARC/eARC. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα
"Σύνδεση HDMI".

1

2
3

Σύνδεση σε υποδοχή HDMI
Ορισμένες τηλεοράσεις HDR 4Κ απαιτούν την
ρύθμιση της εισόδου HDMI ή των ρυθμίσεων εικόνας
για τη λήψη περιεχομένου HDR. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ρύθμιση της οθόνης
HDR, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της
τηλεόρασής σας.

Επιλογή 1: eARC/ARC (Audio Return
Channel)
Η Μπάρα ήχου υποστηρίζει HDMI με κανάλι
επιστροφής ήχου (eARC/ARC). Εάν η τηλεόραση
υποστηρίζει HDMI ARC, μπορείτε να ακούσετε
τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της Μπάρας ήχου
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

Για να χρησιμοποιήσετε Dolby Atmos® στη
λειτουργία HDMI 1 /HDMI 2 / HDMI ARC η
τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει Dolby
Atmos®.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει "Χωρίς
κωδικοποίηση" για τη ροή της εξόδου
ψηφιακού ήχου της συνδεδεμένης εξωτερικής
συσκευής (π.χ. μονάδα αναπαραγωγής Blu-ray ,
DVD, τηλεόρασης, κ.λπ.).

HDMI OUT
(eARC/ARC)

1

Κατά τη μετάβαση στη λειτουργία Dolby
Atmos / Dolby Digital / PCM, η Μπάρα ήχου θα
εμφανίζει την ένδειξη DOLBY ATMOS / DOLBY
AUDIO / PCM AUDIO / DOLBY SURROUND.

2

HDMI (ARC)

Στην τηλεόραση, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες
HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
• Η υποδοχή HDMI ARC στην τηλεόραση
μπορεί να έχει άλλο όνομα. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης της τηλεόρασης.
Χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT
(eARC/ARC)-στην υποδοχή TV στη Μπάρα ήχου
στην υποδοχή HDMI ARC της τηλεόρασης.
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3 Σύνδεση

1

Σημείωση

•• Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τη
••

••

λειτουργία HDMI-CEC και ARC. Τα HDMI-CEC και ARC
πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.
Η μέθοδος ρύθμισης των HDMI-CEC και ARC
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ARC,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδια HDMI που
υποστηρίζουν λειτουργία ARC.

Σύνδεση σε υποδοχή AUX
α.

•

Επιλογή 2: Κανονικό HDMI

Χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο, συνδέστε
την υποδοχή OPTICAL στη Μπάρα ήχου στην
υποδοχή OPTICAL OUT της τηλεόρασης ή άλλης
συσκευής.
• Η ψηφιακή οπτική υποδοχή μπορεί να
φέρει την ένδειξη SPDIF ή SPDIF OUT.

Εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με HDMI
ARC, συνδέστε τη Μπάρα ήχου στην τηλεόραση μέσω
τυπικής σύνδεσης HDMI.

Χρησιμοποιήστε καλώδιο ήχου 3,5 mm σε
3,5 mm
Χρησιμοποιήστε καλώδιο ήχου 3,5 mm σε
3,5 mm (δεν συμπεριλαμβάνεται) για να
συνδέσετε την υποδοχή ακουστικών της
τηλεόρασης στην υποδοχή AUX της μονάδας.

AUX

HDMI OUT
(eARC/ARC)

Μονάδα αναπαραγωγής Blu-ray /
DVD / Συσκευή εγγραφής /
Αποκωδικοποιητής...

HDMI 1 / HDMI 2
HDMI OUT

Ακουστικά
(3,5 mm)

AUDIO OUT

TV
TV
HDMI IN
AUX

1
2

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να
συνδέσετε την υποδοχή HDMI IN (1 ή 2)
στις εξωτερικές σας συσκευές (π.χ. κονσόλες
παιχνιδιών, συσκευές αναπαραγωγής DVD και
blu ray).
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να
συνδέσετε την υποδοχή HDMI OUT (eARC/ARC)
της μπάρας ήχου στην υποδοχή HDMI IN της
τηλεόρασης.

Σύνδεση οπτικής υποδοχής
OPTICAL

OPTICAL OUT
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R
AUDIO OUT

β.

•

Χρησιμοποιήστε καλώδιο ήχου RCA σε 3,5 mm
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm.
RCA (δεν περιλαμβάνεται) για να συνδέσετε τις
υποδοχές εξόδου ήχου της τηλεόρασης στην
υποδοχή AUX της μονάδας.

Σύνδεση στην παροχή
τροφοδοσίας
•

Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC,
βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις
άλλες συνδέσεις.

•

Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι
η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση στο
πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.

2

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην
υποδοχή AC~ της μονάδας και, στη συνέχεια,
στην πρίζα ρεύματος.

Συμβουλές

•• Μην πατήσετε την επιλογή Pair (Ζεύξη) στο πίσω μέρος
του υπογούφερ, εκτός από τη χειροκίνητη ζεύξη.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην
υποδοχή AC~ του υπογούφερ και, στη

συνέχεια, στην πρίζα ρεύματος.
1

Χειροκίνητη ζεύξη
Εάν δεν ακούγεται ήχος από το ασύρματο
υπογούφερ, μπορείτε να κάνετε χειροκίνητα ζεύξη
του υπογούφερ.

Για την ΕΕ

ή
Για το ΗΒ

AC~
Για την ΕΕ

1

ή
Για το ΗΒ

2

3

*

Η ποσότητα των καλωδίων τροφοδοσίας και
ο τύπος βύσματος διαφέρουν ανάλογα με τις
περιοχές.

Ζεύξη του υπογούφερ
Αυτόματη ζεύξη
SoundBar τη Μπάρα ήχου και το υπογούφερ στις
Συνδέστε
υποδοχές ρεύματος και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί στη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να
μεταβείτε στη λειτουργία ON (Ενεργ.). Το υπογούφερ
και η Μπάρα ήχου θα αντιστοιχιστούν αυτόματα.

2
3
4
5

Αποσυνδέστε και τις δύο μονάδες από τις
πρίζες και στη συνέχεια συνδέστε τις ξανά μετά
από 3 λεπτά.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Pair
στο πίσω μέρος του υπογούφερ για
5 δευτερόλεπτα.
»» Η ένδειξη Pair στο υπογούφερ
αναβοσβήνει γρήγορα.
Πατήστε
για 5 δευτερόλεπτα στη μονάδα
ή στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη
μονάδα σε λειτουργία ECO STANDBY.
Στη συνέχεια πατήστε
στη μονάδα ή στο
τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη
μονάδα.
»» Η ένδειξη Pair στο υπογούφερ θα ανάβει
σταθερά όταν πετύχει η λειτουργία.
Εάν η ένδειξη της ζεύξης εξακολουθεί να
αναβοσβήνει, επαναλάβετε τα βήματα 1-3.
Συμβουλές

•• Το υπογούφερ πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση
••
••

»» Προσδιορίζει την κατάσταση με βάση την
ένδειξη του ασύρματου υπογούφερ.
Κατάσταση
LED

Κατάσταση

Αναβοσβήνει
γρήγορα

Υπογούφερ στη λειτουργία ζεύξης

6 μέτρων από τη Μπάρα ήχου σε ανοιχτό χώρο (όσο
πιο κοντά τόσο το καλύτερο).
Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα μεταξύ του υπογούφερ
και της Μπάρας ήχου.
Εάν η ασύρματη σύνδεση αποτύχει ξανά, ελέγξτε
αν υπάρχει διένεξη ή ισχυρή παρεμβολή (π.χ.
παρεμβολή από ηλεκτρονική συσκευή) γύρω από
την τοποθεσία. Αφαιρέστε αυτές τις διενέξεις ή τις
ισχυρές παρεμβολές και επαναλάβετε τις παραπάνω
διαδικασίες.

Ανάβει σταθερά Συνδέθηκε /Πετυχημένη ζεύξη.
Αναβοσβήνει
αργά

Σύνδεση / Η ζεύξη απέτυχε
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1

Σύνδεση σε Wi-Fi (ασύρματη
λειτουργία)
(Για έκδοση iOS και Android)
Συνδέοντας αυτήν τη μονάδα και κινητά τηλέφωνα,
tablet (όπως iPad, iPhone, iPod touch, τηλέφωνα
Android κ.λπ.) στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Philips Sound που
υποστηρίζεται από το DTS Play-Fi για τον έλεγχο της
μπάρας ήχου για να ακούτε αρχεία ήχου.

1
2

Το δίκτυο Wi-Fi που χρησιμοποιείται από το iPhone
θα πρέπει να αλλάξει προσωρινά σε συσκευή AP
Play-Fi και να γίνει επανεκκίνηση της εφαρμογής
Philips Sound για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση Wi-Fi
του προϊόντος. Δείτε τα παρακάτω βήματα:

•• Μεταβείτε στις

•• Επιλέξτε ρύθμιση Wi-Fi.

•• Επιλέξτε τη συσκευή

•• Επιστρέψτε στην

Ρυθμίσεις.

Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής
Philips Sound που υποστηρίζεται από DTS PlayFi σε τηλέφωνο ή tablet.
Play-Fi στη ρύθμιση
Wi-Fi.

•

3

4

5

14

εφαρμογή Philips Sound
για να συνεχίσετε τη
ρύθμιση.

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι
Philips Sound
Philips Sound
ενεργοποιημένος και λειτουργεί σωστά.
Devices
Set Up Play-Fi Device

Πατήστε και κρατήστε πατημένοSetτοUpκουμπί
(Wi-Fi) που βρίσκεται στο πίσω ντουλάπι
για 8 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
σύνδεση Wi-Fi.
»» Πατήστε μέχρι να ακουστεί ένας δεύτερος
Philips Sound
Sound
ήχος
από το ηχείο και στηPhilips
συνέχεια
αφήστε
Update Available
το κουμπί.
Choose Name

3

Μόνο για έκδοση iOS

Συνδέστε το τηλέφωνο ή το tablet σας στο
ίδιο δίκτυο Wi-Fi που θέλετε να συνδέσετε τη
μπάρα ήχου.

1

2

Σημείωση

Bathroom
.
.
.
.
Custom Name

Download & Update

6

Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi
στο μπροστινό πλαίσιο να αλλάξει από τη
γρήγορη αναλαμπή σε πιο αργή. Όταν ξεκινήσει
να αναβοσβήνει πιο αργά αυτό σημαίνει ότι
το ηχείο μεταβαίνει στη λειτουργία ρύθμισης
Wi-Fi.
Ξεκινήστε την εφαρμογή Philips Sound που
υποστηρίζεται από DTS Play-Fi. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε αυτό
το προϊόν στο δίκτυό σας Wi-Fi.

7

Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η ενδεικτική
λυχνία Wi-Fi στο μπροστινό πλαίσιο θα
σταματήσει να αναβοσβήνει και θα είναι
σταθερή. Μόλις ρυθμίσετε αυτό το προϊόν
στο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να το ελέγξετε από
οποιοδήποτε smartphone ή tablet στο ίδιο
δίκτυο.
»» Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για
αναπαραγωγή μουσικής, ο πίνακας οθόνης
θα εμφανίζει την ένδειξη PLAY-FI.
Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να αλλάξετε το
όνομα της συσκευής. Υπάρχουν πολλά ονόματα
για να διαλέξετε ή μπορείτε να δημιουργήσετε
τα δικά σας επιλέγοντας Προσαρμοσμένο όνομα
στο τέλος της λίστας ονομάτων. Διαφορετικά,
χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο όνομα.

Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να
πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού.
Κάντε αναβάθμιση στο πιο πρόσφατο λογισμικό
όταν είναι η πρώτη σας ρύθμιση.
Η αναβάθμιση λογισμικού μπορεί να διαρκέσει
αρκετά λεπτά. Μην αποσυνδέετε το ηχείο σας,
μην απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και μην
αποχωρήσετε από το δίκτυο κατά τη διάρκεια
της ενημέρωσης.

Σημείωση

•• Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να

••

Ρύθμιση AirPlay
Χρησιμοποιήστε το AirPlay για να ρυθμίσετε τη
σύνδεση Wi-Fi της συσκευής iOS (iOS7 ή νεότερη
έκδοση) και της μπάρας ήχου.

1
2

••

Συσκευή iOS: Ρυθμίσεις > Wi-Fi > επιλέξτε
οικιακό δίκτυο [Συσκευή Play-Fi (xxxxxx)]
Ξεκινήστε την εφαρμογή Philips Sound που
υποστηρίζεται από DTS Play-Fi. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε αυτό
το προϊόν στο δίκτυό σας Wi-Fi.
»» Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi,
η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi στο μπροστινό
πλαίσιο θα σταματήσει να αναβοσβήνει και
θα είναι σταθερή. Μόλις ρυθμίσετε αυτό
το προϊόν στο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να το
ελέγξετε από οποιοδήποτε smartphone
ή tablet στο ίδιο δίκτυο.

Λειτουργία WPS
Εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει Wi-Fi Protected
Setup (WPS), μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση
χωρίς να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης.

1
2

»» Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για
αναπαραγωγή μουσικής, ο πίνακας οθόνης
θα εμφανίζει την ένδειξη PLAY-FI.

3

4

Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να αλλάξετε το
όνομα της συσκευής. Υπάρχουν πολλά ονόματα
για να διαλέξετε ή μπορείτε να δημιουργήσετε
τα δικά σας επιλέγοντας Προσαρμοσμένο όνομα
στο τέλος της λίστας ονομάτων. Διαφορετικά,
χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο όνομα.
Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να
πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού.
Κάντε αναβάθμιση στο πιο πρόσφατο λογισμικό
όταν είναι η πρώτη σας ρύθμιση.
Η αναβάθμιση λογισμικού μπορεί να διαρκέσει
αρκετά λεπτά. Μην αποσυνδέετε το ηχείο σας,
μην απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και μην
αποχωρήσετε από το δίκτυο κατά τη διάρκεια
της ενημέρωσης.

πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού. Απαιτείται
αναβάθμιση μετά την αρχική ρύθμιση. Χωρίς
την αναβάθμιση, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι
δυνατότητες του προϊόντος.
Όταν η πρώτη ρύθμιση δεν είναι επιτυχής, κρατήστε
πατημένο το κουμπί Wi-Fi στη μπάρα ήχου για
8 δευτερόλεπτα έως ότου να ακουστεί ο δεύτερος
τόνος και η ένδειξη Wi-Fi ξεκινήσει να αναβοσβήνει
αργά. Επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi, επανεκκινήστε
την εφαρμογή και ξεκινήστε ξανά τη ρύθμιση.
Εάν θέλετε να αλλάξετε από το ένα δίκτυο σε άλλο,
πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τη σύνδεση. Πατήστε το
κουμπί
(Wi-Fi) στη μπάρα ήχου για 8 δευτερόλεπτα
για να επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi.

3

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Wi-Fi
για 4 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν τόνο
και η λυχνία Wi-Fi θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει
δύο φορές.
Πατήστε το κουμπί WPS
στο δρομολογητή σας.
Το κουμπί συνήθως
επισημαίνεται με αυτό το
λογότυπο WPS.

WPS

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Philips
Sound που υποστηρίζεται από το DTS Play-Fi για
να ξεκινήσετε τη ζεύξη.
Σημείωση

•• Το WPS δεν είναι τυπική λειτουργία σε όλους τους
••

δρομολογητές. Εάν ο δρομολογητής σας δεν διαθέτει
WPS, χρησιμοποιήστε την τυπική ρύθμιση Wi-Fi.
Πατήστε το κουμπί
(Wi-Fi) μία φορά εάν θέλετε
να βγείτε από τη λειτουργία WPS, διαφορετικά θα
κλείσει αυτόματα μετά από 2 λεπτά.
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8

4 Χρήση της
Μπάρας ήχου
Αυτή η ενότητα σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε
τη Μπάρα ήχου για αναπαραγωγή ήχου από
συνδεδεμένες συσκευές.
Πριν ξεκινήσετε
•
Κάντε τις απαραίτητες συνδέσεις που
περιγράφονται στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης
και στο εγχειρίδιο χρήσης.
•
Αλλάξτε τη Μπάρα ήχου στη σωστή πηγή για
άλλες συσκευές.

η τηλεόραση ή η εξωτερική μονάδα αποσυνδεθεί
(διακοπή αναπαραγωγής λειτουργίας USB, BT, Play-Fi),
ή απενεργοποιηθεί.
•
Για να σβήσετε εντελώς τη συσκευή, αφαιρέστε
το φις από την πρίζα.
•
Απενεργοποιήστε εντελώς τη μονάδα
για εξοικονόμηση ενέργειας όταν δεν
χρησιμοποιείται.

Επιλογή λειτουργιών

1

ΑΝΑΜΜΑ και ΣΒΗΣΙΜΟ
•

»» Το Play-Fi δεν είναι προαιρετική πηγή. Το
Play-Fi πρέπει να ελέγχεται απευθείας από
την εφαρμογή.

Όταν συνδέσετε πρώτη φορά τη συσκευή στην
πρίζα, η μονάδα θα είναι στη λειτουργία αναμονής.
Η ένδειξη ΑΝΑΜΟΝΗΣ θα ανάψει με λευκό χρώμα.
Κατάσταση
Ενέργεια
ισχύος

Λειτουργία

•• Παρακολούθηση

Ενεργ.

κατάστασης πηγής.

•• Το Wi-Fi
Σε ημικατάσταση
αναμονής

Πατήστε το
κουμπί μία
φορά

••

εξακολουθεί
να είναι
ενεργοποιημένο.
Υποστηρίζει ακόμα
το Play-Fi και το
Airplay2.

Ρύθμιση έντασης ήχου
Ρυθμίστε την ένταση ήχου της μπάρας
ήχου

1

•• Το Wi-Fi είναι

απενεργοποιημένο.

•• Το προϊόν
Eco
Κατάσταση
αναμονής

Πατήστε το
κουμπί 5
δευτερόλεπτα

••

μεταβαίνει
σε κατάσταση
χαμηλότερης
κατανάλωσης
ενέργειας.
Η επανεκκίνηση
του συστήματος
θα πάρει σχετικά
μεγαλύτερο χρόνο.

Αυτόματη αναμονή
Η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση
αναμονής μετά από περίπου 15 λεπτά εάν
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Πατήστε το πλήκτρο
επανειλημμένα στη
μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε
λειτουργία AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC,
HDMI 1, HDMI 2, BT, USB.
»» Η επιλεγμένη λειτουργία θα εμφανιστεί
στην οθόνη.

Πατήστε
+/- (Ένταση ήχου) για να αυξήσετε
ή να μειώσετε την ένταση ήχου.
• Για να απομονώσετε τον ήχο, πατήστε το
πλήκτρο Mute.
• Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε το
πλήκτρο Mute ξανά ή πατήστε το πλήκτρο
Vol+/Vol- (Volume).

Ρύθμιση της έντασης της μπάρας ήχου

1

Πατήστε
+/- (υπογούφερ) για να αυξήσετε
ή να μειώσετε το επίπεδο έντασης της μπάρας
ήχου.

Λειτουργία Dolby sound
Απολαύστε μια εμπειρία καθηλωτικού ήχου με τις
λειτουργίες ήχου Dolby.

1

Πατήστε το πλήκτρο
στο τηλεχειριστήριο για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Dolby.

•

Ενεργ.: Δημιουργήστε μια εμπειρία
ακρόασης Dolby.
Απενεργ.: Στερεοφωνικός ήχος δύο
καναλιών Ιδανικό για να ακούτε μουσική.

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του τόνου
του πλήκτρου

3
Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων
Επαναφέρετε τη συσκευή στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.
•

•

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε τα κουμπιά
[ , , vol-] στο τηλεχειριστήριο με τη σειρά,,
Θα εμφανιστεί η ένδειξη "RESET" για να
επαναφέρετε τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις του κεντρικού υπολογιστή.
Όταν η ρύθμιση είναι στη θέση ΟΝ, πατήστε
το κουμπί
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη
"RESET" για να επαναφέρετε τη μονάδα Wi-Fi
στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Μενού ρύθμισης
Η μονάδα σας επιτρέπει να διαμορφώσετε
προηγμένες ρυθμίσεις για να σας προσφέρει μια
ακόμη καλύτερη εμπειρία.

1

2

Πατήστε το πλήκτρο
να ανοίξετε το μενού.

στο τηλεχειριστήριο για

Επιλέξτε περιεχόμενο με τα βελάκια
(Κάτω / Πάνω) στο τηλεχειριστήριο.
Ένδειξη

/

4
5
•
•

Ρύθμιση στάθμης μπάσων
Ρύθμιση στάθμης πρίμων

Πατήστε
(Enter) για να επιβεβαιώσετε την
επιλογή σας.
Αλλάξτε τις αρχικές τιμές για καθεμία από τις
ρυθμίσεις με τον κέρσορα / (Αριστερά / Δεξιά).
Πατήστε
(Enter) για να επιβεβαιώσετε την
επιλογή σας.
Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη/έξοδο
από τις ρυθμίσεις, πατήστε
(Back).
Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός
5 δευτερολέπτων, το σύστημα θα βγει αυτόματα
από το μενού.

EQ
Επιλέξτε τις προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου που
ταιριάζουν στο βίντεο ή στη μουσική σας. MOVIE,
MUSIC, VOICE, STADIUM, CUSTOM.
•

MOVIE: Δημιουργεί μια εμπειρία ακρόασης
surround. Ιδανικό για παρακολούθηση ταινιών.

•

MUSIC: Δημιουργεί στερεοφωνικό ήχο δύο
καναλιών ή πολλαπλών καναλιών. Ιδανικό για να
ακούτε μουσική.

•

VOICE: Δημιουργεί ηχητικό εφέ που κάνει την
ανθρώπινη φωνή πιο καθαρή και διακριτή στην
ακρόαση.

•

STADIUM: Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα σαν να
παρακολουθείτε ένα αθλητικό παιχνίδι σε ένα
γήπεδο.

•

CUSTOM: Προσαρμόζει τον ήχο με βάση τις
προτιμήσεις σας. Πρέπει να ρυθμιστεί μέσω της
εφαρμογής Fine Tune.

Περιγραφή
Επιλογή εφέ Ισοσταθμιστή (EQ).

Ελληνικά

•

»» Από προεπιλογή, το EQ έχει ρυθμιστεί σε
TAINIA.

Ρύθμιση καθυστέρησης ήχου
Ρυθμίζει την ένταση του
κεντρικού καναλιού
(Μόνο TAB8805, TAB8905)

Ρυθμίζει την ένταση του
κορυφαίου καναλιού
(Μόνο TAB8905)

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

BASS/TREBLE
Ρύθμιση στάθμης μπάσων/πρίμων
»» BAS -5 ~ BAS +5
»» TRB -5 ~ TRB +5
»» Από προεπιλογή, τα Μπάσα/Πρίμα είναι
ρυθμισμένα στην τιμή 0.

Αυτόματη απενεργοποίηση
οθόνης
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AV SYNC

KEY TONE

Ρύθμιση καθυστέρησης ήχου
•
Επεξεργασία εικόνας βίντεο, μερικές φορές
παίρνει περισσότερο από το χρόνο που
απαιτείται για την επεξεργασία του ηχητικού
σήματος. Αυτό ονομάζεται «καθυστέρηση».
Η λειτουργία καθυστέρησης ήχου έχει
σχεδιαστεί για την αποκατάσταση αυτής της
καθυστέρησης.
•
Ορίστε την καθυστέρηση ήχου, μόνο για την
τρέχουσα λειτουργία αναπαραγωγής. (Όπως
παρέχεται στη λειτουργία καθυστέρησης ήχου
HDMI ARC, η λειτουργία καθυστέρησης ισχύει
μόνο για το HDMI ARC).
»» AV00 ~ AV200

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τόνου του
πλήκτρου.
»» ΕΝΕΡΓ.: Έχει ρυθμιστεί να είναι
ενεργοποιημένη
»» ΑΠΕΝΕΡΓ.: Έχει ρυθμιστεί να είναι
απενεργοποιημένη
»» Από προεπιλογή, ο τόνος του πλήκτρου
είναι απενεργοποιημένος.

Λειτουργία Bluetooth

CENT (CENTER)

Χρησιμοποιώντας Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε
τη Μπάρα ήχου με τη συσκευή Bluetooth (όπως iPad,
iPhone, iPod touch, τηλέφωνο Android ή φορητό
υπολογιστή) και να ακούσετε τα αρχεία ήχου που
είναι αποθηκευμένα στη συσκευή μέσω των ηχείων
της Μπάρας ήχου.

Ρυθμίζει την ένταση του κεντρικού καναλιού.

1

»» Από προεπιλογή, η καθυστέρηση ήχου έχει
οριστεί σε 00.

(Μόνο TAB8805, TAB8905)
»» CTR -5 ~ CTR +5
»» Από προεπιλογή, η ένταση του κεντρικού
καναλιού είναι 0.

TOP (Μόνο TAB8905)

2

Ρυθμίζει την ένταση του κορυφαίου καναλιού.
»» TOP +5 ~ TOP –5
»» Από προεπιλογή, ο ήχος του κορυφαίου
καναλιού ορίζεται σε 0.

3

DIM
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.
»» DIM 03, DIM 02, DIM 01
»» Από προεπιλογή, το dimmer έχει οριστεί σε
DIM 03.

4

DISPLAY
Ρυθμίζει την αυτόματη απενεργοποίηση της
οθόνης (εκτός από την ένδειξη LED Wi-Fi) μετά
από 3 δευτερόλεπτα αδράνειας όταν δεν υπάρχει
λειτουργία χρήστη.
»» ΕΝΕΡΓ.: Ανάβει την οθόνη
»» ΑΠΕΝΕΡΓ.: Σβήνει την οθόνη
»» Από προεπιλογή, η οθόνη έχει ρυθμιστεί να
είναι αναμμένη.
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5

Πατήστε το κουμπί
επανειλημμένα στη
μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για μετάβαση της
μπάρας ήχου στη λειτουργία Bluetooth.
»» Εμφανίζεται η ένδειξη Δεν υπάρχει BT
στον πίνακα ελέγχου.
Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το
Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε Philips
TAB8505 για να ξεκινήσετε τη σύνδεση
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής
Bluetooth σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης
του Bluetooth).

Περιμένετε μέχρι να ακούσετε το
φωνητικό μήνυμα από τη Μπάρα ήχου.

»» Εάν συνδεθεί με επιτυχία, θα εμφανιστεί
η ένδειξη, BT στον πίνακα ελέγχου.

Επιλέξτε και αναπαράγετε αρχεία ήχου ή
μουσική στη συσκευή Bluetooth.
• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εάν
υπάρχει εισερχόμενη κλήση, η αναπαραγωγή
μουσικής θα σταματήσει. Η αναπαραγωγή
συνεχίζεται όταν τελειώσει η κλήση.
• Εάν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει
προφίλ AVRCP, μπορείτε να πατήσετε στο
τηλεχειριστήριο / για να μεταβείτε σε
ένα κομμάτι ή να πατήσετε
για παύση/
συνέχιση της αναπαραγωγής.
Για έξοδο από το Bluetooth, επιλέξτε άλλη πηγή.
• Όταν μεταβείτε στη λειτουργία Bluetooth,
η σύνδεση Bluetooth παραμένει ενεργή.

Εάν θέλετε να συνδέσετε τη Μπάρα ήχου
σε άλλη συσκευή Bluetooth, πατήστε
παρατεταμένα το πλήκτρο
στο
τηλεχειριστήριο, για να αποσυνδέσετε τη
συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
Σημείωση

•• Μια συσκευή Bluetooth, η οποία υποστηρίζει το
••
••
••

προφίλ Bluetooth A2DP AVRCP και έκδοση Bluetooth
4.2 + EDR.
Το μέγιστο εύρος λειτουργίας μεταξύ της Μπάρας
ήχου και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου
10 μέτρα (30 πόδια).
Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις
συσκευές Bluetooth.
Η ροή μουσικής μπορεί να διακοπεί από εμπόδια
μεταξύ της συσκευής και της Μπάρας ήχου, όπως
τοίχο, μεταλλικό περίβλημα που καλύπτει τη συσκευή
ή άλλες συσκευές που βρίσκονται κοντά, οι οποίες
λειτουργούν στην ίδια συχνότητα.

Λειτουργία AUX / OPTICAL /
HDMI ARC

Συμβουλή

•• Στη λειτουργία OPTICAL/HDMI ARC, εάν δεν ακούγεται

••

••
••

••
••

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη με την
τηλεόραση ή τη συσκευή ήχου.

1
2
3

Πατήστε το πλήκτρο
επανειλημμένα στη
μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε
λειτουργία AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC,
HDMI 1, HDMI 2.

ήχος από τη μονάδα και ο δείκτης κατάστασης
αναβοσβήνει, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την
έξοδο υδατογραφήματος ή Dolby Digital στη συσκευή
προέλευσης (π.χ. τηλεόραση, DVD ή συσκευή
αναπαραγωγής Blu-ray).
Η μονάδα μπορεί να μην είναι σε θέση να
αποκωδικοποιήσει όλες τις ψηφιακές μορφές ήχου
από την πηγή εισόδου. Σε αυτήν την περίπτωση,
η μονάδα θα τεθεί σε σίγαση. ΔΕΝ είναι
δυσλειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση ήχου της
πηγής εισόδου (π.χ. τηλεόραση, κονσόλα παιχνιδιών,
συσκευή αναπαραγωγής DVD κ.λπ.) έχει οριστεί σε
PCM ή Dolby Digital. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
της συσκευής πηγής εισόδου για λεπτομέρειες
σχετικά με τη ρύθμιση ήχου) με είσοδο HDMI 1 /
HDMI 2 / HDMI ARC/ optical.
Στη λειτουργία HDMI, όταν χρησιμοποιείται η μορφή
ήχου DOLBY ATMOS, στην οθόνη της Μπάρας ήχου θα
εμφανίζεται η ένδειξη DOLBY ATMOS.
Όταν μεταβείτε στη λειτουργία DOLBY DIGITAL, εάν
ο ήχος surround είναι ενεργοποιημένος στο πλαίσιο
θα εμφανίζεται η ένδειξη DOLBY SURROUND. Εάν
ο ήχος surround είναι απενεργοποιημένος θα
εμφανίζεται η ένδειξη DOLBY AUDIO.
Όταν χρησιμοποιείται η μορφή ήχου PCM, στην οθόνη
της Μπάρας ήχου θα εμφανίζεται η ένδειξη PCM AUDIO.
Κατά τη μετάβαση σε μορφές ήχου εκτός PCM ή
DOLBY DIGITAL, εάν δεν υπάρχει έξοδος ήχου από τη
μονάδα και η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη ΣΦΑΛΜΑ.

Λειτουργία USB

Χρησιμοποιήστε απευθείας τη συσκευή ήχου
για τις λειτουργίες αναπαραγωγής.

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο σε μια συσκευή
αποθήκευσης USB, όπως συσκευή αναπαραγωγής
MP3 και δίσκο flash USB, κ.λπ.

Πατήστε τα πλήκτρα VOL +/– για να ρυθμίσετε
την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.

1

Τοποθετήστε τη συσκευή USB.
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•

2
3

Πατήστε το κουμπί
επανειλημμένα στη
μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε
λειτουργία USB.
Κατά την αναπαραγωγή:

Πλήκτρο

Ενέργεια
Έναρξη, διακοπή ή συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Μεταβαίνει στο προηγούμενο ή στο
επόμενο κομμάτι.

/

Συμβουλές

στο μενού ρυθμίσεων και επιλέξτε PS Fine Tune για
να το επιλέξετε. Εάν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση,
μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο αναβάθμισης για
να προχωρήσετε αυτόματα.
Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi,
μπορεί να λάβει ενημέρωση υλικολογισμικού
ασύρματα. Κάντε αναβάθμιση πάντα στην πιο
πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού για να βελτιώσετε
την απόδοση αυτού του προϊόντος.
Επιλογή 2:
Ενημέρωση υλικολογισμικού μέσω USB

1

•• Αυτό το προϊόν μπορεί να μην είναι συμβατό με

ορισμένους τύπους συσκευών αποθήκευσης USB.

•• Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB,

••
••
••
••

διανομέα USB ή συσκευή ανάγνωσης καρτών USB
πολλαπλών λειτουργιών, η συσκευή αποθήκευσης
USB μπορεί να μην αναγνωριστεί.
Μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB κατά
την ανάγνωση αρχείων.
Η μονάδα μπορεί να υποστηρίξει συσκευές USB με
μνήμη μέχρι 32 GB.
Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει MP3 / WAV /
FLAC.
Υποστήριξη θύρας USB: 5 V
500 mA.

Ακρόαση Spotify
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, το
tablet ή τον υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για
το Spotify. Μεταβείτε στη διεύθυνση spotify.com/
connect για να μάθετε περισσότερα.

Αναβάθμιση υλικολογισμικού
Για να λάβετε τις καλύτερες δυνατότητες και
υποστήριξη, ενημερώστε το προϊόν σας με την πιο
πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.
Επιλογή 1:
Ενημερώστε το υλικολογισμικό μέσω της
εφαρμογής Philips Sound (Ρυθμίσεις > PS Fine Tune)
Το υλικολογισμικό για MCU και DSP μπορεί να
αναβαθμιστεί στην τελευταία έκδοση μέσω του DTS
Play-Fi με την εφαρμογή Philips Sound. Μεταβείτε
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2
3

Ελέγξτε αν αυτή είναι η τελευταία έκδοση
υλικολογισμικού στη διεύθυνση www.philips.
com/support. Αναζητήστε το μοντέλο σας και
κάντε κλικ στο "Λογισμικό και προγράμματα
οδήγησης".
Κατεβάστε το υλικολογισμικό σε μονάδα flash
USB.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για την αναβάθμιση
υλικολογισμικού.

Σημείωση

•• Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Bluetooth / Ασύρματο
•
•
•
•

Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
Έκδοση Bluetooth: 4.2 + EDR
Μπάντα συχνοτήτων/Ισχύς εξόδου:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 5 dBm
2,4 G Εύρος ασύρματης συχνότητας / Ισχύς
εξόδου: 2400 MHz ~ 2483 MHz / ≤ 6 dBm

Υποστηριζόμενα δίκτυα
•

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Ασύρματη ζώνη
συχνοτήτων (Wi-Fi) / Μετάδοση ισχύος
ραδιοσυχνοτήτων
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

Κύρια μονάδα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τροφοδοσία: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
Ισχύς εξόδου: 120 W
Κατανάλωση ενέργειας: 25 W
Κατανάλωση σε αναμονή: < 0,5 W
USB: 5 V 500 mA
Συχνότητα απόκρισης: 150 Hz - 20 KHz
Ευαισθησία εισόδου ήχου: 500 mV
Αντίσταση ηχείων: 8 Ω x 2
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 900 x 57 x 110 mm
Βάρος: 2,4 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C - 45 °C

Υπογούφερ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ελληνικά

5 Προδιαγραφές
προϊόντος

Τροφοδοσία: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Ισχύς εξόδου: 80 W
Κατανάλωση ενέργειας: 20 W
Κατανάλωση ενέργειας στη λειτουργία
αναμονής: < 0,5 W
Συχνότητα απόκρισης: 35 Hz - 150 Hz
Αντίσταση: 4 Ω
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 120 x 403 x 300 mm
Βάρος: 4,8 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C - 45°C

Τηλεχειριστήριο
•
•

Απόσταση/Γωνία: 6 m / 30°
Τύπος μπαταρίας: CR2025

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου
•

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

•

Βίντεο
Βελτίωση βίντεο: 4K Video Pass-through, Dolby
Vision, HDR10, HDR10+
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6 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προειδοποίηση

•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το
περίβλημα της μονάδας.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην
προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι
σας.
Εάν έχετε προβλήματα με τη χρήση αυτού του
προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε
επισκευή. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε
κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να λάβετε υποστήριξη
στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Κύρια μονάδα
Τα κουμπιά στην κύρια μονάδα δεν λειτουργούν.
•
Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό για λίγα λεπτά και
μετά συνδεθείτε ξανά.
Δεν ανάβει
•
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC είναι σωστά
συνδεδεμένο.
•
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα AC.
•
Πατήστε το πλήκτρο αναμονής στο
τηλεχειριστήριο ή στη Μπάρα ήχου για να
ενεργοποιήσετε τη Μπάρα ήχου.

Δεν υπάρχει ήχος από το ασύρματο υπογούφερ.
•
Συνδέστε χειροκίνητα το υπογούφερ στην κύρια
μονάδα.
•
Αυξάνει την ένταση ήχου. Πατήστε το πλήκτρο
αύξησης της Έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο
ή στη Μπάρα ήχου.
•
Όταν χρησιμοποιείτε μία από τις ψηφιακές
εισόδους, εάν δεν ακούγεται ήχος:
- Δοκιμάστε να ρυθμίσετε την έξοδο TV σε
PCM ή
- Συνδέστε απευθείας στην πηγή Bluray/άλλη. Ορισμένες τηλεοράσεις δεν
χρησιμοποιούν ψηφιακό ήχο.
•
Η τηλεόρασή σας μπορεί να ρυθμιστεί σε
μεταβλητή έξοδο ήχου. Επιβεβαιώστε ότι
η ρύθμιση εξόδου ήχου έχει οριστεί σε FIXED
ή STANDARD, και όχι VARIABLE. Συμβουλευτείτε
το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για
περισσότερες πληροφορίες.
•
Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth,
βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου στη συσκευή
προέλευσης είναι ενεργοποιημένη και ότι
η συσκευή δεν είναι σίγαση.
•
Όταν η αναπαραγωγή παγώνει και δεν υπάρχει
ήχος στη λειτουργία Wi-Fi, ελέγξτε αν το οικιακό
σας δίκτυο λειτουργεί σωστά.
Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.
•
Εάν αναπαράγετε ήχο από την τηλεόραση μέσω
αυτού του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι
η τηλεόραση είναι σε σίγαση.
Ο ήχος και το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένα.
•
Πατήστε για συγχρονισμό του ήχου με το βίντεο.

Ήχος

Bluetooth

Δεν ακούγεται ήχος από τη Μπάρα ήχου.
•
Συνδέστε το καλώδιο ήχου από τη Μπάρα ήχου
στην τηλεόραση ή σε άλλες συσκευές. Ωστόσο,
δεν χρειάζεστε ξεχωριστή σύνδεση ήχου όταν:
η μπάρα ήχου και η τηλεόραση συνδέονται
μέσω σύνδεσης HDMi ARC ή
μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στην
υποδοχή HDMI IN στη μπάρα ήχου σας.
•
Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε τη σωστή είσοδο
ήχου.
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απομονωθεί ο ήχος στη
Μπάρα ήχου.
•
Επαναφέρετε αυτό το προϊόν στις
εργοστασιακές του ρυθμίσεις (ανατρέξτε
στην ενότητα «Εφαρμογή εργοστασιακών
ρυθμίσεων»).

Μια συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη Μπάρα
ήχου.
•
Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα συμβατά προφίλ
που απαιτούνται για τη Μπάρα ήχου.
•
Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία
Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για τον τρόπο
ενεργοποίησης της λειτουργίας.
•
Η συσκευή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη.
Συνδέστε τη συσκευή σωστά.
•
Η Μπάρα ήχου είναι ήδη συνδεδεμένη με
άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε τη
συνδεδεμένη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.
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Η ποιότητα του ήχου από μια συνδεδεμένη
συσκευή Bluetooth είναι κακή.
•
Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη
συσκευή πιο κοντά στη μπάρα ήχου ή αφαιρέστε
τυχόν εμπόδια μεταξύ της συσκευής και της
μπάρας ήχου.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί
•
•
•

Wi-Fi
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μέσω Wi-Fi.
•
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα του δικτύου WLAN
στο δρομολογητή.
•
Τοποθετήστε το δρομολογητή Wi-Fi πιο κοντά
στη μονάδα.
•
Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι
σωστός.
•
Ελέγξτε τη λειτουργία WLAN ή επανεκκινήστε το
μόντεμ και το δρομολογητή Wi-Fi.

•
•

Πρόκειται για λειτουργία
απενεργοποίησης 15 λεπτών, μία
από τις βασικές απαιτήσεις ERPII για
εξοικονόμηση ενέργειας
•

Dolby Atmos
Δεν είναι δυνατή η επίτευξη εξαιρετικών εφέ Dolby
Atmos.
•
Για συνδέσεις μη HDMI (όπως χρήση
USB, Bluetooth, OPTICAL ή AUDIO IN),
δημιουργούνται εφέ περιβάλλοντος
περιορισμένης έκτασης. Δείτε την ενότητα
«Dolby Atmos» σχετικά με τον τρόπο επίτευξης
των καλύτερων εφέ Dolby Atmos.

Play-Fi

Πριν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο ελέγχου
αναπαραγωγής, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή.
Μειώστε την απόσταση μεταξύ του
τηλεχειριστηρίου και της μονάδας.
Τοποθετήστε την μπαταρία με τις πολικότητές
της (+/-) ευθυγραμμισμένες όπως φαίνεται.
Αντικαταστήστε την μπαταρία.
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον
αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

Όταν η στάθμη σήματος εξωτερικής εισόδου
της μονάδας είναι πολύ χαμηλή, η μονάδα
θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε 15 λεπτά.
Αυξήστε την ένταση ήχου της εξωτερικής
συσκευής.

Το υπογούφερ είναι αδρανές
ή η ένδειξη υπογούφερ δεν ανάβει
•

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την
πρίζα και συνδέστε το ξανά μετά από 3 λεπτά
για να επαναφέρετε το υπογούφερ.

Δεν είναι δυνατή η ανακάλυψη των
υποστηριζόμενων συσκευών Play-Fi από την
εφαρμογή.
•
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη
στο Wi-Fi.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής Play-Fi.
•
Ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή περιεχόμενο που
διατίθεται μέσω της συσκευής, ενδέχεται να μην
είναι προσβάσιμα, σε περίπτωση που ο πάροχος
υπηρεσιών τερματίσει την υπηρεσία του.
•
Εάν η πρώτη ρύθμιση δεν είναι επιτυχής,
κλείστε την εφαρμογή Philips Sound που
υποστηρίζει DTS Play-Fi. Κάντε επανεκκίνηση της
εφαρμογής.
•
Όταν το ηχείο οριστεί ως στερεοφωνικό ή για
ήχο Surround, το ηχείο πρέπει να αποσυνδεθεί
στην εφαρμογή πριν χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά.
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Ελληνικά

Δεν μπορώ να βρω το όνομα Bluetooth αυτής της
μονάδας στη συσκευή μου Bluetooth
•
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι
ενεργοποιημένη στη συσκευή Bluetooth.
•
Κάντε ξανά ζεύξη της μονάδας με τη συσκευή
Bluetooth.

Εμπορικά σήματα

Για τις πατέντες DTS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://patents.dts.com. Κατασκευάζεται κατόπιν
άδειας από την DTS Ins. (για εταιρείες που εδρεύουν
στις ΗΠΑ/Ιαπωνία/Ταϊβάν) ή με άδεια από την DTS
Licensing Limited (για όλες τις άλλες εταιρείες). Οι
ονομασίες DTS, Play-Fi και το λογότυπο DTS Play-Fi
είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της
DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες
χώρες. ©2020 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED™ είναι σήμα κατατεθέν
της Wi-Fi Alliance®.

Οι ονομασίες Google, Google Play και Chromecast
built-in είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το
Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες
γλώσσες και χώρες.

Για τον έλεγχο αυτού του ηχείου AirPlay 2, απαιτείται
λειτουργικό σύστημα iOS 11 4 ή μεταγενέστερη
έκδοση. Η χρήση του σήματος Works with Apple
σημαίνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί ειδικά με την τεχνολογία που
αναγνωρίζεται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί
από εμπορικά σήματα της Apply Inc, που είναι
καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Οι ονομασίες Apple® και AirPlay® είναι εμπορικά
σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και
σε άλλες χώρες.
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Το λογισμικό Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτων που
μπορείτε να βρείτε εδώ: www.spotify.com/connect/
third-party-licenses.

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing
Administrator, Inc.

Οι ονομασίες Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos και
το σύμβολο διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα
της Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Κατασκευάζεται με άδεια της Dolby Laboratories.
Εμπιστευτική αδημοσίευτη εργασία. Copyright ©
2012-2020 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη
παντός δικαιώματος.

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι
σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και
οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την
MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια
χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές
ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους
τους.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.philips.com/support για τις πιο πρόσφατες
ενημερώσεις και έγγραφα.
Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα
της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει
κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας
από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του
προϊόντος.

