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Svarīgi

•

Pirms preces izmantošanas izlasiet un izprotiet
visas instrukcijas. Ja bojājumus rada instrukciju
neievērošana, garantija netiek piemērota.

•

Drošība
Elektriskās strāvas trieciena risks!
•
Pirms pievienojat vai maināt savienojumus,
pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas
no strāvas kontaktligzdas.
•
Nekad nepakļaujiet izstrādājumu un tā
piederumus lietus vai ūdens iedarbībai.
Nekad nenovietojiet šķidruma tvertnes,
piemēram, vāzes, izstrādājuma tuvumā. Ja
uz izstrādājuma ir izlijis vai tajā ir iekļuvis
šķidrums, nekavējoties atvienojiet to
no kontaktligzdas. Sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru, lai pirms lietošanas
izstrādājumu pārbaudītu.
•
Nekad nenovietojiet izstrādājumu un tā
piederumus atklātas uguns vai citu siltuma
avotu tuvumā, ieskaitot tiešus saules starus.
•
Nekad neievietojiet priekšmetus ventilācijas
spraugās vai citās izstrādājuma atverēs.
•
Ja kā atvienošanas ierīci izmanto tīkla
kontaktdakšu vai ierīces savienotāju,
atvienošanas ierīcei jābūt viegli darbināmai.
•
Baterijas (iepakotas vai uzstādītas) nedrīkst
tikt pakļautas pārmērīgi lielam karstumam,
tādam kā saules gaisma, liesmas vai
tamlīdzīgi.
•
Pirms pērkona negaisa atvienojiet
izstrādājumu no strāvas rozetes.
•
Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz
kontaktdakšas, nevis aiz vada.
•
Izmantojiet izstrādājumu tropiskā un/vai
mērenā klimatā.
Īssavienojuma vai ugunsgrēka risks!
•
Identifikācijas un strāvas padeves
kvalifikācijai skatīt datu plāksnīti
izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā.
•
Pirms izstrādājuma pievienošanas strāvas
kontaktligzdai pārliecinieties, vai strāvas
spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta
izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā.
Nekad nepievienojiet ierīci strāvas
kontaktligzdai, ja spriegums ir atšķirīgs.
Savainojuma risks vai kaitējums šim
produktam!

•

•

Sienas stiprinājuma gadījumā šim
izstrādājumam jābūt droši piestiprinātam
pie sienas saskaņā ar uzstādīšanas
instrukcijām. Izmantojiet tikai komplektā
iekļauto sienas stiprinājuma kronšteinu (ja
pieejams). Nepareiza sienas montāža var
izraisīt negadījumu, traumu vai bojājumus.
Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar
klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Nekad nelieciet izstrādājumu vai
priekšmetus uz strāvas vadiem vai citām
elektriskajām iekārtām
Ja izstrādājums tiek pārvadāts
temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms
pievienošanas strāvas kontaktligzdai
izpakojiet izstrādājumu un uzgaidiet, līdz tā
temperatūra atbilst istabas temperatūrai.
Šī izstrādājuma daļas var būt izgatavotas
no stikla. Rīkoties uzmanīgi, lai izvairītos no
savainojumiem un bojājumiem.

Pārkaršanas risks!
•
Nekad neuzstādiet šo izstrādājumu slēgtā
telpā. Vienmēr atstājiet vismaz četru collu
atstarpi apkārt izstrādājumam ventilācijai.
Pārliecinieties, vai aizkari vai citi priekšmeti
neaizsedz izstrādājuma ventilācijas atveres.
Piesārņojuma risks!
•
Nejauciet baterijas (vecas un jaunas, kā arī
oglekļa un sārmainas, utt.).
•
UZMANĪBU: nepareizas baterijas nomaiņas
gadījumā var rasties sprādzienbīstamība.
Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu
tipu.
•
Izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušās vai
ja tālvadības pults netiek izmantots ilgāku
laiku.
•
Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no
tām atbilstoši jāatbrīvojas.
Bateriju norīšanas risks!
•
Izstrādājumā/tālvadības pultī var būt
monētas/pogas tipa baterija, kuru var
norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem
nepieejamā vietā! Ja tā tiek norīta, baterija
var izraisīt nopietnu traumu vai pat nāvi.
Smags iekšējais apdegums var rasties divu
stundu laikā pēc norīšanas.
•
Ja jums rodas aizdomas, ka baterija ir
norīta vai ievietota kādā ķermeņa vietā,
nekavējoties meklējiet medicīnisko
palīdzību.
•
Mainot baterijas, vienmēr glabājiet visas
jaunās un lietotās baterijas bērniem
nepieejamā vietā. Pēc baterijas nomaiņas
pārliecinieties, ka bateriju nodalījums ir
pilnībā noslēgts.
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Latviski

1

•

Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā
noslēgt, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu.
Sargāt no bērniem un sazināties ar
ražotāju.

Tas ir II KLASES aparāts ar dubultu izolāciju un
bez aizsargājoša zemējuma.
Maiņstrāvas spriegums

izstrādājumu un bateriju atsevišķo savākšanas
sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un
nekad neizmetiet preci un baterijas kopā ar
parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu
preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst
negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.
Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana
Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet
baterijas uzstādīšanas sadaļu.
Attiecas uz 5G WiFi ierīci
Ierīce darbībai 5150–5350 MHz joslā ir
paredzēta tikai iekštelpām, lai samazinātu
kaitīgo traucējumu iespējamību līdzkanālu
mobilajām satelītu sistēmām.

Izmantojiet tikai barošanas avotus, kas uzskaitīti
lietotāja rokasgrāmatā.

Izstrādājuma kopšana
Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet tikai
mikrošķiedras audumu.

Atbilstība
Vides aizsardzība
Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija

Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un ražots
no augstas kvalitātes materiāliem un
komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti
izmantot.

Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz to
attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.

Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas,
uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/
ES, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem
sadzīves atkritumiem.
Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko
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Šis izstrādājums atbilst Eiropas Kopienas
radiosakaru traucējumu prasībām.
Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis
izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/ES
būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem
noteikumiem.
Atbilstības deklarāciju varat atrast vietnē: www.
p4c.philips.com.

Palīdzība un atbalsts
Lai iegūtu plašu tiešsaistes atbalstu, apmeklējiet
vietni: www.philips.com/support, lai:
•
lejupielādētu lietotāja rokasgrāmatu un īso
lietošanas pamācību
•
skatītu video pamācības (pieejamas tikai
atsevišķiem modeļiem)
•
atrastu atbildes uz bieži uzdotajiem
jautājumiem (BUJ)
•
nosūtītu mums jautājumu
•
tērzētu ar mūsu atbalsta pārstāvi.
Izpildiet vietnē sniegtos norādījumus, lai atlasītu
valodu, un pēc tam ievadiet izstrādājuma
modeļa numuru.
Alternatīvi, varat sazināties ar klientu

FCC un IC brīdinājums.
•
•

Piesardzības FCC un IC
paziņojums lietotājiem
(tikai ASV un Kanādā)

Šis aprīkojums jāuzstāda un jādarbina ar
minimālo attālumu 20 cm starp radiatoru
un jūsu ķermeni
Šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kuras
nav skaidri apstiprinājusi atbildīgā puse, var
anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

FCC INFORMĀCIJA
PIEZĪME: šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta
par atbilstošu B klases digitālo ierīču
ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu
15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai
nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret
kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās.
Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot
radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta
un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt
kaitīgus traucējumus radio sakariem.
Tomēr nav garantijas, ka konkrētā instalācijā
netiks radīti traucējumi. Ja šī iekārta rada
kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas
uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot
iekārtu, lietotājs tiek mudināts mēģināt novērst
traucējumus ar vienu vai vairākiem šādiem
pasākumiem:

•
•
•
•

pārorientēt vai pārvietot uztveršanas
antenu;
palielināt attālumu starp aprīkojumu un
uztvērēju;
pievienot aprīkojumu citas elektriskās
ķēdes kontaktligzdai, kurai nav pievienots
uztvērējs;
lūgt padomu vai palīdzību izplatītājam
vai pieredzējušam radio/TV tehniķim.

IC-Kanāda: CAN IECES-3(B)/
NMB-3(B)
Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs (-i) bez
licences, kas atbilst Kanādas jauninājumu,
zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS (-iem)
bez licences. Darbībai piemēro šādus divus
nosacījumus.
1.
2.

Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus.
Šai ierīcei jāpieņem jebkādi traucējumi,
tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces
nevēlamu darbību.
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Latviski

apkalpošanas centru savā valstī. Pirms
sazināšanās pierakstiet izstrādājuma modeļa
un sērijas numuru. Šo informāciju varat atrast
izstrādājuma aizmugurē vai apakšā.

2 Jūsu SoundBar
atskaņotājs

Galvenā ierīce
Šajā sadaļā ietverts galvenās iekārtas pārskats.

a

b

c

d

e

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai
pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,
reģistrējiet savu SoundBar atskaņotāju vietnē:
www.philips.com/support.

Komplektā iekļautie
priekšmeti

00

f

:0 0

g

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:
•

SoundBar atskaņotājs

x1

•

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis

x1

•

Tālvadības pults

x1

•

Strāvas vads *

x4

•

Sienas stiprinājuma komplekts

x1

h
a - (Skaļums) poga

Samazina skaļumu.

b + (Skaļums) poga

Palielina skaļumu.

(Sienas kronšteini x2, skrūves x2, dībeļi x2)
•

Īsā lietošanas pamācība/Garantijas karte/
Drošības lapa/
Sienas stiprinājuma veidne
x1

i

c
d

SoundBar

e

(Atskaņot/Pauzēt) poga
Sākt, apturēt vai atsākt atskaņošanu.

•
•

(Avots)/Bluetooth pārī savienošanas poga
Atlasīt skaļruņa ievades avotu.
Nospiediet un turiet nospiestu, lai
aktivizētu pārī savienošanas funkciju
Bluetooth režīmā vai atvienotu pārī
esošo savienoto Bluetooth ierīci.
(Gaidīšanas režīms ieslēgts) poga

Barošanas
avota
Darbība
stāvoklis
Tālvadības pults

Īsā lietošanas
pamācība

Bezvadu
zemfrekvences
skaļrunis

Ieslēgts
Daļējs
Nospiest
gaidīšanas pogu
režīms
vienreiz

2X
2X
2X

Strāvas vads *

Sienas kronšteins
Gumijas pārsegs
Skrūves (sienai)

Garantijas karte
Drošības lapa
Sienas stiprinājuma veidne

* Power cord quantity and plug type vary by regions.

*

Strāvas vadu daudzums un kontaktdakšas
veids ir atkarīgs no reģiona.

•

Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzamie attēli,
ilustrācijas un zīmējumi ir tikai atsaucei,
faktiskais izstrādājums var atšķirties pēc
izskata.
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Nospiest
Eko
un turēt
gaidīšanas nospiestu
režīms
pogu 5
sekundes

f Displeja panelis

Funkcija

• Sekot avota
stāvoklim

• Wi-Fi joprojām ir
ieslēgts.

• Tas joprojām
•
•
•

atbalsta Play-Fi un
Airplay2.
Wi-Fi ir izslēgts.
Izstrādājums nonāk
zemāka enerģijas
patēriņa režīmā.
Sistēmas
restartēšana
aizņems salīdzinoši
ilgāku laiku.

e HDMI OUT (eARC/ARC)

g Tālvadības pults sensors
i Wi-Fi gaismas diodes indikators (dzeltens)
Gaismas
diodes
stāvoklis

Statuss

Latviski

Pievienot HDMI ieejai TV.

h Barošanas avota gaismas diode

f HDMI 1/ HDMI 2

Pievienot HDMI ieejai TV.

g Maiņstrāvas~ ligzda

Pievienot barošanas avotam.

Mirgo

Wi-Fi piekļuves punkta (AP)
režīms

Mirgo
divreiz

Wi-Fi aizsargātās iestatīšanas
(WPS) režīms

Pastāvīgi
ieslēgts

Izveidots savienojums/
veiksmīga savienošana pārī

h Sienas stiprinājuma slots

Bezvadu zemfrekvences
skaļrunis
Šajā sadaļā ietverts bezvadu zemfrekvences
skaļruņa pārskats.

Savienotāji
Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par
savienotājiem, kas pieejami jūsu SoundBar

h

a

bc

a Maiņstrāvas~ ligzda

Pievienot barošanas avotam.

b Pārī savienošanas poga

Nospiest un turēt nospiestu, lai pārietu uz
zemfrekvences skaļruņa pārī savienošanas
režīmu..

abc
a

•
•

d

e

f

g

USB
Audio ieeja no USB atmiņas ierīces.
Jaunināt šī izstrādājuma
programmatūru.

b AUX

Analogā audio ieeja no, piemēram, MP3
atskaņotāja (3,5mm ligzda).

c OPTICAL

Pievienot TV optiskai audio izejai vai
digitālai ierīcei.

d

•
•
•

(Wi-Fi iestatīšana) poga
Aktivizēt Play-Fi Wi-Fi iestatīšanu.
Nospiediet un turiet nospiestu pogu 3
sekundes, lai aktivizētu Wps režīmu.
Nospiediet un turiet nospiestu pogu 8
sekundes, lai aktivizētu AP režīmu.

c Zemfrekvences skaļruņa indikators

Noteikt statusu, pamatojoties uz bezvadu
zemfrekvences skaļruņa indikatoru.
Gaismas
diodes
stāvoklis

Statuss

Ātri mirgo

Zemfrekvences skaļrunis pārī
savienojuma režīmā

Pastāvīgi
ieslēgts

Izveidots savienojums/
veiksmīga savienošana pārī

Lēni mirgo

Neizdevās izveidot
savienojumu/savienošanu
pārī

Tālvadības pults
Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par tālvadības pulti.
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a

(Gaidīšanas režīms)
Barošanas
avota
Darbība
stāvoklis

Funkcija

• Sekot avota

Ieslēgts

a

b

c

d

stāvoklim

• Wi-Fi joprojām ir
Daļējs
gaidīšanas
režīms

Nospiest
pogu
vienreiz

f

ieslēgts.

• Tas joprojām
atbalsta Play-Fi
un Airplay2.

e
g

h

i

j

i

+/- (Soundbar skaļums)
Palielināt/samazināt Soundbar atskaņotāja
skaļumu.

j

+/- (zemfrekvences skaļruņa skaļums)
Palielināt/samazināt zemfrekvences
skaļruņa skaļumu.

• Wi-Fi ir izslēgts.
• Izstrādājums
Eko
gaidīšanas
režīms

b

Nospiest
un turēt
nospiestu
pogu 5
sekundes

•

nonāk zemāka
enerģijas patēriņa
režīmā.
Sistēmas
restartēšana
aizņems
salīdzinoši ilgāku
laiku.

(Avots)
Atlasīt skaļruņa ievades avotu.
Nospiediet un turiet nospiestu, lai
aktivizētu pārī savienošanas funkciju
Bluetooth režīmā vai atvienotu pārī
esošo savienoto Bluetooth ierīci.

•
•

c

(Dolby)
Ieslēgt/Izslēgt Dolby.

d

(Izslēgt skaņu)
Izslēgt skaņu vai atjaunot skaļumu.

e

(Atskaņot/Pauzēt)
Sākt, apturēt vai atsākt atskaņošanu
USB/BT/PLAY-Fi režīmā.
Apstiprināt izvēli.

•
•

f

,

•

,

/

•
•
g
h

(Kursors)

/
Izvēlnes struktūrā pārvietoties lejup/
augšup.

(IZVĒLNE)
Atvērt iestatīšanas izvēlni.

•
•
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,

(Iepriekšējais/Nākamais)
Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo
ierakstu USB/BT/PLAY-Fi režīmā.
Izvēlnes struktūrā pārvietoties pa kreisi/
pa labi.

(Atpakaļ)
Atgriezties iepriekšējā izvēlnē. Iziet no
izvēlnes.
Nospiediet un 10 sekundes turiet
nospiestu pogu, lai Soundbar WiFi moduli atiestatītu uz rūpnīcas
iestatījumiem.

Tālvadības pults
sagatavošana
•

Piedāvātā tālvadības pults ļauj ierīci
darbināt no attāluma.

•

Pat ja tālvadības pulti darbina efektīvajā
diapazonā, 19,7 pēdas (6 m), tālvadības
pults darbība var būt neiespējama, ja starp
ierīci un tālvadības pulti ir šķēršļi.

•

Ja tālvadības pulti darbina blakus citiem
izstrādājumiem, kas rada infrasarkanos

Nelietojiet citas baterijas, izņemot tās,
kuras norādītas.

•
•
•

Nekarsējiet un neizjauciet baterijas.

Ierīcei ir iepriekš
uzstādīta litija CR2025
baterija. Lai aktivizētu
tālvadības pults
bateriju, noņemiet
aizsargplēvi.

•

Nekad neuzlādējiet bateriju, ja nav
apstiprināts, ka tā ir uzlādējama tipa.

Tālvadības pults baterijas
nomaiņa

Novietojiet zemfrekvences skaļruni vismaz
1 metra (3 pēdu) attālumā no SoundBar
atskaņotāja un desmit centimetru attālumā no
sienas.
Lai iegūtu vislabākos rezultātus, novietojiet
zemfrekvences skaļruni, kā parādīts zemāk.

Pirmā lietošanas reize.

2
3

1

Nekad nemetiet tās ugunī vai ūdenī.
Nepārnēsājiet un neuzglabājiet baterijas
kopā ar citiem metāla priekšmetiem. Tas var
izraisīt bateriju īssavienojumu, noplūdi vai
eksploziju.

Izvietojums

Tālvadības pultī tiek izmantota CR2025, 3 V litija
baterija.

1

Latviski

•

starus, vai ja ierīces tuvumā tiek izmantotas
citas tālvadības ierīces, kas izmanto
infrasarkanos starus, tā var darboties
nepareizi. Un otrādi, citi izstrādājumi var
darboties nepareizi.

Izmantojiet instrumentus (piemēram,
monētas tipa baterijas/monētas) baterijas
nodalījuma pārsega rievas pagriešanai
pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai
(atbloķētu).
Izņemiet veco bateriju, kas atrodas vākā,
ievietojiet jauno CR2025 bateriju un
pievērsiet uzmanību pareizai polaritātei
(+/-).

10 cm/4 collas

1 m/3 ft

Izmantojiet instrumentus, lai baterijas
nodalījuma pārsega rievu pagrieztu
pulksteņrādītāja virzienā uz
(bloķēt),
nostipriniet to tālvadības pultī.
2

3

Piesardzības pasākumi attiecībā
uz baterijām
•

Ja tālvadības pults netiek izmantota ilgāku
laiku (vairāk nekā mēnesi), izņemiet no tās
baterijas, lai novērstu noplūdi.

•

Ja baterijas noplūst, notīriet noplūdi
baterijas nodalījuma iekšpusē un nomainiet
baterijas ar jaunām.
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Sienas stiprinājums

2

Piezīme

• Nepareiza sienas montāža var izraisīt

•
•

•
•

negadījumu, traumu vai bojājumus. Ja jums
rodas kādi jautājumi, sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru savā valstī.
Pirms montāžas pie sienas pārliecinieties, vai
siena var izturēt SoundBar atskaņotāja svaru.
Pirms montāžas pie sienas nav jānoņem četras
gumijas kājiņas SoundBar atskaņotāja apakšā,
pretējā gadījumā gumijas kājiņas nevar
nostiprināt no jauna.
Atkarībā no SoundBar sienas stiprinājuma
veida pārliecinieties, vai izmantojat piemērota
garuma un diametra skrūves.
Lūdzu, pārbaudiet, vai SoundBar atskaņotāja
aizmugurē esošais USB ports ir pievienots USB
ierīcei. Ja tiek atklāts, ka pievienotā USB ierīce
ietekmē sienas stiprinājumu, jāizmanto cita
atbilstoša izmēra USB ierīce.

Skrūves garums/diametrs

3

Noņemiet skrūves (x4) no galvenā bloka.
»» Pievienojiet sienas kronšteinus (x2)
galvenajam blokam ar skrūvēm, kuras
noņemtas no galvenā bloka.
Uzkariniet Soundbar atskaņotāju uz
stiprinājuma skrūvēm.

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

4 mm/
0,16
collas

> 25 mm/0,98 collas

1
3

Izurbiet sienā 2 paralēlus caurumus (Ø
3–8 mm katrs atbilstoši sienas tipam).
»» Attālums starp caurumiem ir:
•	856 mm/33.7" (TAB8405 / TAB8505)
• 1017 mm/40" (TAB8805)
• 1076 mm/42" (TAB8905)
»» Varat izmantot paredzēto sienas
stiprinājuma veidni, lai palīdzētu izurbu
caurumus sienā.
»» Nostipriniet tapas un skrūves
caurumos.

10

llas

2 co

m/4

2

1

0m
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4 mm

Ieteicamais sienas stiprinājuma augstums
Ieteicams vispirms uzstādīt TV pirms SoundBar
atskaņotāja montāžas pie sienas. Ja TV ir
iepriekš instalēts, sienas SoundBar atskaņotāju
uzstādiet 50 mm / 2,0 collu attālumā no TV
apakšas.

s

m/2

3,5-4 mm

> 25 mm

olla
,0 c

3 Pievienošana

Latviski

Piezīme

• Pilna Dolby Atmos pieredze ir pieejama
Šī sadaļa palīdz pievienot SoundBar TV un citām
ierīcēm, un pēc tam iestatīt to.
Informāciju par SoundBar un piederumu
pamata savienojumiem skatiet īsajā lietošanas
pamācībā.

•

Piezīme

tikai tad, ja SoundBar ir pievienots avotam,
izmantojot HDMI 2.0 kabeli.
SoundBar joprojām darbosies, kad tas
būs pievienots, izmantojot citas metodes
(piemēram, digitālo optisko kabeli), taču
tas nespēj atbalstīt visas Dolby funkcijas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, mūsu ieteikums
ir izveidot savienojumu caur HDMI, lai
nodrošinātu pilnīgu Dolby atbalstu.

• Identifikācijas un strāvas padeves kvalifikācijai
•

skatīt datu plāksnīti izstrādājuma aizmugurē
vai apakšdaļā.
Pirms pievienojat vai maināt savienojumus,
pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no
strāvas kontaktligzdas.

Dolby Atmos®
Dolby Atmos sniedz jums visaptverošu
klausīšanās pieredzi, nodrošinot skaņu
trīsdimensiju telpā, kā arī visu Dolby skaņas
bagātību, skaidrību un spēku.
Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet
vietni: dolby.com/technologies/dolby-atmos

Par Dolby Atmos® izmantošanu
Dolby Atmos® ir pieejams tikai HDMI ARC/
eARC režīmā. Lai iegūtu sīkāku informāciju
par savienojumu, lūdzu, skatiet sadaļu "HDMI
savienojums".

1

2
3

Pievienošana HDMI ligzdai
Dažiem 4K HDR TV, lai uztvertu HDR saturu, ir
nepieciešami HDMI ieejas vai attēla iestatījumi.
Papildinformāciju par HDR displeja iestatīšanu,
lūdzu, skatiet TV lietošanas instrukcijā.

1. opcija: eARC/ARC (Audio Return
Channel - Audio atgriešanas
kanāls)
Jūsu SoundBar atskaņotājs atbalsta HDMI ar
Audio atgriešanas kanālu (eARC/ARC). Ja TV ir
saderīgs ar HDMI ARC, TV audio var dzirdēt caur
SoundBar atskaņotāju, izmantojot tikai vienu
HDMI kabeli.

HDMI OUT
(eARC/ARC)

Lai lietotu Dolby Atmos® režīmā HDMI 1 /
HDMI 2/HDMI ARC, TV jāatbalsta Dolby
Atmos®.
Pārliecinieties, vai pievienotās ārējās ierīces
(piemēram, Blu-ray DVD atskaņotāja, TV
utt.) digitālā audio izvadē bitu straumei ir
atlasīts vienums “Nav kodēšanas”.
Ievadot Dolby Atmos/Dolby Digital/PCM
formātu, SoundBar atskaņotājā parādīsies
DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/PCM
AUDIO/DOLBY SURROUND.

HDMI (ARC)

1

2

TV ieslēdziet HDMI-CEC darbības.
Sīkāku informāciju skatiet TV lietotāja
rokasgrāmatā.
• HDMI ARC savienotājs uz TV var būt
atšķirīgi marķēts. Sīkāku informāciju
skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
Izmantojot High Speed HDMI kabeli
pievienojiet HDMI OUT (eARC/ARC)-TO
TV savienotāju uz SoundBar savienotājam
HDMI ARC uz TV.

11

1

Piezīme

• TV jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcijas.
HDMI-CEC un ARC jāiestata uz On (ieslēgt).

• HDMI-CEC un ARC iestatīšanas metode

•

var atšķirties atkarībā no TV. Lai iegūtu
papildinformāciju par ARC funkciju, lūdzu,
skatiet TV lietotāja rokasgrāmatu.
Pārliecinieties, vai izmantojat HDMI kabeļus,
kas var atbalstīt ARC funkciju.

Pievienošana AUX ligzdai
a.

•

2. opcija: standarta HDMI
Ja TV nav saderīgs ar HDMI ARC, pievienojiet
SoundBar TV, izmantojot standarta HDMI
savienojumu.

HDMI OUT
(eARC/ARC)

Izmantojiet 3,5 līdz 3,5 mm audio kabeli
Lai TV austiņu kontaktligzdu pievienotu
ierīces AUX ligzdai, izmantojiet audio
kabeli no 3,5 mm līdz 3,5 mm (nav iekļauts
komplektā).

AUX

Blu-ray atskaņotājs/DVD
atskaņotājs/Ierakstītājs/Settop Box...

HDMI 1 / HDMI 2

Izmantojot optisko kabeli, savienojiet
OPTICAL savienotāju uz SoundBar
atskaņotāja ar OPTICAL OUT savienotāju
uz TV vai citas ierīces.
• Digitālais optiskais savienotājs var būt
marķēts ar SPDIF vai SPDIF OUT.

HDMI OUT
Austiņas
(3,5mm)

AUDIO OUT

TV
TV
HDMI IN

1
2

AUX

Izmantojiet HDMI kabeli, lai savienotu
SoundBar atskaņotāja HDMI IN (1 vai 2)
ligzdu ar ārējām ierīcēm (piemēram, spēļu
konsolēm, DVD atskaņotājiem un blu ray).
Izmantojiet HDMI kabeli, lai savienotu
SoundBar atskaņotāja HDMI OUT (eARC/
ARC) ligzdu ar TV HDMI IN ligzdu.

Pievienošana optiskajai
ligzdai

OPTICAL

L
R
AUDIO OUT

b.

•

Pievienošana barošanas
avotam
•

Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas
pārliecinieties, vai ir izveidoti visi pārējie
savienojumi.

•

Izstrādājuma sabojāšanas risks!
Pārliecinieties, vai barošanas spriegums
atbilst spriegumam, kas uzdrukāts uz
ierīces aizmugures vai apakšējās daļas.

OPTICAL OUT

1
12

Izmantojiet 3,5 mm RCA audio kabeli
Lai TV austiņu kontaktligzdu pievienotu
ierīces AUX ligzdai, izmantojiet 3,5 mm RCA
audio kabeli (nav iekļauts komplektā).

Pievienojiet tīkla kabeli ierīces maiņstrāvas
~ ligzdai un pēc tam tīkla kontaktligzdai.

Pievienojiet tīkla kabeli zemfrekvences
skaļruņa maiņstrāvas~ ligzdai un pēc tam
tīkla kontaktligzdai.

Ieteikumi

• Nespiediet pārī savienošanas pogu

Latviski

2

zemfrekvences skaļruņa aizmugurē, izņemot
manuālai savienošanai pārī.

1
Attiecas uz
ES

Manuālā savienošana pārī

vai
Attiecas
uz AK

AC~
Attiecas uz
ES
vai

Attiecas
uz AK

2

*

Strāvas vadu daudzums un spraudņa tips
atšķiras atkarībā no reģiona.

Ja nevarat dzirdēt audio no bezvadu
zemfrekvences skaļruņa, savienojiet
zemfrekvences skaļruni pārī manuāli.

1
2

3

Savienošana pārī ar
zemfrekvences skaļruni
Automātiskā savienošana pārī
SoundBar

Iespraudiet Soundbar atskaņotāju un
zemfrekvences skaļruni strāvas kontaktligzdās
un pēc tam nospiediet ierīci vai tālvadības
pulti, lai ieslēgtu ierīci ieslēgšanas režīmā.
Zemfrekvences skaļrunis un SoundBar
automātiski savienosies pārī

3
4
5

Atvienojiet abas ierīces no elektrotīkla
kontaktligzdas un pēc 3 minūtēm
pievienojiet tās no jauna.
Nospiediet un turiet nospiestu 5 sekundes
pogu Pair zemfrekvences skaļruņa
aizmugurē.
»» Zemfrekvences skaļruņa indikators Pair
(savienot pārī) mirgo ātri.
Nospiediet un turiet nospiestu
5 sekundes uz ierīces vai tālvadības pults,
lai pārslēgtu ierīci ECO STANDBY režīmā
Pēc tam uz ierīces vai tālvadības pults
nospiediet , lai ierīci ieslēgtu.
»» Indikators Pair zemfrekvences skaļrunī
pēc veiksmīgas savienošanas degs
vienmērīgi.
Ja indikators Pair joprojām mirgo,
atkārtojiet 1.-3. darbības.
Ieteikumi

• Zemfrekvences skaļrunim jāatrodas 6 m
•
•

»» Noteikt statusu, pamatojoties uz
bezvadu zemfrekvences skaļruņa
indikatoru.
Gaismas
diodes
stāvoklis

Statuss

Ātri mirgo

Zemfrekvences skaļrunis pārī
savienojuma režīmā

Pastāvīgi
ieslēgts

Izveidots savienojums/
veiksmīga savienošana pārī

Lēni mirgo

Neizdevās izveidot
savienojumu/savienošanu
pārī

attālumā no Soundbar atskaņotāja atklātā
vietā (jo tuvāk, jo labāk).
Noņemiet visus objektus starp zemfrekvences
skaļruni un Soundbar atskaņotāju.
Ja bezvadu savienojums no jauna neizdodas,
pārbaudiet, vai ap vietu nav konsekventu vai
spēcīgu traucējumu (piemēram, traucējumi
no elektroniskas ierīces). Noņemiet šos
šķēršļus vai novērsiet spēcīgus traucējumus un
atkārtojiet iepriekš minētās procedūras.

13

Savienojuma izveide ar
Wi-Fi (bezvadu darbība)
(Attiecas uz iOS un Android versijām)
Savienojot šo ierīci un mobilos tālruņus,
planšetdatorus (piemēram, iPad, iPhone, iPod
touch, Android tālruņus utt.) tajā pašā Wi-Fi
tīklā, pēc tam varat izmantot Philips Sound
lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi SoudBar
atskaņotāja kontrolei, lai klausītos audio failus.

1
2

Piezīme
Attiecas tikai uz iOS versiju
iPhone izmantotais Wi-Fi tīkls uz laiku
jāpārslēdz uz Play-Fi ierīces AP un jāpārstartē
Philips Sound lietotne, lai pabeigtu
izstrādājuma Wi-Fi iestatīšanu. Skatiet tālāk
norādītās darbības.

• Atvērt sadaļu
'Iestatījumi'.

Lejupielādējiet tālrunī vai planšetdatorā
Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS
Play-Fi.

• Iestatītajā Wi-Fi tīklā
atlasīt Play-Fi ierīci.

23

4
3

5

• Atgriezties Philips
Sound lietotnē, lai
turpinātu iestatīšanu.

Pārliecinieties, vai maršrutētājs ir ieslēgts
Philips Sound
Philips Sound
un darbojas
pareizi.
Devices un 8 sekundes turiet nospiestu
Nospiediet
Set Up
pogu
(Wi-Fi), kas atrodas aizmugurējā
korpusā, lai aktivizētu Wi-Fi savienojumu.
»» Līdz brīdim, kad skaļrunis izdod otru
signālu un pēc tam atlaidiet pogu.
Set Up Play-Fi Device

Philips Sound

Philips Sound

Uzgaidiet,
līdz priekšējā korpusā
esošais
Choose Name
Update Available
Bathroom
Wi-Fi gaismas
indikators ātriDownload
mirgo,
& Update pārejot
.
.
.
.
līdz lēni
pulsējošam.
Līdz tas sāk lēni
Custom Name
pulsēt, norādot, ka skaļrunis pāriet Wi-Fi
iestatīšanas režīmā.

6

Palaidiet Philips Sound lietotni, ko
nodrošina DTS Play-Fi. Izpildiet lietotnē
sniegtos norādījumus, lai pievienotu šo
izstrādājumu savam Wi-Fi tīklam.

7

14

iestatījumu.

Savienojiet tālruni vai planšetdatoru ar to
pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties savienot
SoudBar atskaņotāju.

1

•

• Atlasīt Wi-Fi

Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma
izveidošanas Wi-Fi gaismas indikators
priekšējā korpusā pārtrauks pulsēt un kļūs
stabils. Ja esat iestatījis šo izstrādājumu
savā Wi-Fi tīklā, to varat kontrolēt no
jebkura viedtālruņa vai planšetdatora tajā
pašā tīklā.
»» Ja mūzikas atskaņošanai izmantojat
lietotni, displeja panelī būs redzams
PLAY-FI.
Pēc savienojuma izveidošanas jūs varat
mainīt ierīces nosaukumu. Ir vairāki
nosaukumi, no kuriem izvēlēties vai
izveidot savus, nosaukumu saraksta beigās
izvēloties vienumu ‘Pielāgotais nosaukums’.
Pretējā gadījumā tas seko noklusējuma
nosaukumam.

Pēc savienojuma izveidošanas šis
izstrādājums var veikt programmatūras
atjaunināšanu.
Jauniniet uz jaunāko programmatūru, kad
to iestatāt pirmo reizi. Programmatūras
jaunināšana var ilgt vairākas minūtes.
Atjaunināšanas laikā neatvienojiet skaļruni
no tīkla, neizslēdziet ierīci un neatstājiet
tīklu.

Piezīme

• Pēc savienojuma izveidošanas izstrādājums

•

AirPlay iestatīšana
Izmantojiet AirPlay, lai iestatītu iOS ierīces (iOS7
vai jaunākas versijas) un SoundBar atskaņotāja
Wi-Fi savienojumu.

1
2

iOS ierīce: Iestatījumi > Wi-Fi > atlasīt mājas
tīklu [Play-Fi ierīce (xxxxxx)]
Palaidiet Philips Sound lietotni, ko
nodrošina DTS Play-Fi. Izpildiet lietotnē
sniegtos norādījumus, lai pievienotu šo
izstrādājumu savam Wi-Fi tīklam.
»» Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma
izveidošanas Wi-Fi gaismas indikators
priekšējā korpusā pārtrauks pulsēt
un kļūs stabils. Ja esat iestatījis šo
izstrādājumu savā Wi-Fi tīklā, to varat
kontrolēt no jebkura viedtālruņa vai
planšetdatora tajā pašā tīklā.
»» Ja mūzikas atskaņošanai izmantojat
lietotni, displeja panelī būs redzams
PLAY-FI.

3

4

•

Pēc savienojuma izveidošanas jūs varat
mainīt ierīces nosaukumu. Ir vairāki
nosaukumi, no kuriem izvēlēties vai
izveidot savus, nosaukumu saraksta beigās
izvēloties vienumu ‘Pielāgotais nosaukums’.
Pretējā gadījumā tas seko noklusējuma
nosaukumam.
Pēc savienojuma izveidošanas šis
izstrādājums var veikt programmatūras
atjaunināšanu.
Jauniniet uz jaunāko programmatūru, kad
to iestatāt pirmo reizi. Programmatūras
jaunināšana var ilgt vairākas minūtes.
Atjaunināšanas laikā neatvienojiet skaļruni
no tīkla, neizslēdziet ierīci un neatstājiet
tīklu.

Latviski
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var veikt programmatūras atjaunināšanu.
Jaunināšana ir nepieciešama pēc sākotnējās
iestatīšanas. Bez jaunināšanas ne visas
produkta funkcijas var būt pieejamas.
Ja sākotnējā iestatīšana nav veiksmīga,
8 sekundes turiet nospiestu SoundBar
atskaņotāja Wi-Fi pogu, līdz atskan otrais
signāls un Wi-Fi indikators nomainās uz lēni
pulsējošu. Atiestatiet Wi-Fi savienojumu,
restartējiet lietotni un atsāciet iestatīšanu
vēlreiz.
Ja vēlaties pārslēgties no viena tīkla uz otru,
savienojums ir jāiestata vēlreiz. Lai atiestatītu
Wi-Fi savienojumu, 8 sekundes turiet
nospiestu SoundBar atskaņotāja pogu
(Wi-Fi).

WPS režīms
Ja maršrutētājam ir Wi-Fi aizsargātās
iestatīšanas (WPS) režīms, savienojumu varat
iestatīt, neievadot paroli.

1
2

3

Nospiediet un turiet nospiestu pogu Wi-Fi
4 sekundes. Jūs dzirdēsiet signālu, un WiFi indikators sāks mirgot divreiz.
Nospiediet
maršrutētāja pogu
WPS. Poga parasti ir
marķēta ar šo WPS
logotipu.

WPS

Lai sāktu savienošanu pārī, izpildiet Philips
Sound lietotnes, ko nodrošina DTS Play-Fi,
norādījumus.
Piezīme

• WPS nav standarta funkcija visos

•

maršrutētājos. Ja maršrutētājam nav WPS
funkcijas, izmantojiet standarta Wi-Fi
iestatīšanu.
Vienreiz nospiediet pogu
(Wi-Fi), ja
vēlaties iziet no WPS režīma, vai arī tas
automātiski beigsies pēc 2 minūtēm.

15

4 SoundBar
atskaņotāja
lietošana
Šī sadaļa palīdz jums izmantot SoundBar, lai
atskaņotu pievienoto ierīču audio.
Pirms sākat
•
Veiciet nepieciešamos savienojumus, kas
aprakstīti īsās palaišanas rokasgrāmatā.
•
Pārslēdziet Soundbar atskaņotāju uz
pareizu avotu citai ierīcei.

ierīce ir atvienota un izslēgta (vai USB, BT, PlayFi funkcijas bitu atskaņošanas pauze).
•
Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet tīkla
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
•
Lūdzu, pilnībā izslēdziet ierīci, lai taupītu
enerģiju, kad to nelietojat.

Režīmu atlase

1

Vairākkārt nospiediet ierīces vai tālvadības
pults pogu
, lai atlasītu AUX, OPTICAL,
HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2 režīmu.
BT, USB režīmu.
»» Displejā parādīsies izvēlētais režīms.
»» Play-Fi nav papildu avots. Play-Fi ir
tieši jākontrolē lietotnei.

Ieslēgšana un izslēgšana
•

Pirmoreiz pieslēdzot ierīci galvenajai
kontaktligzdai, ierīce būs GAIDĪŠANAS
režīmā. GAIDĪŠANAS indikators iedegas
sarkanā krāsā.

Skaļuma noregulēšana

Barošanas
avota
Darbība
stāvoklis

1

Funkcija

Soundbar atskaņotāja skaļuma
noregulēšana

• Sekot avota

Ieslēgts

stāvoklim

• Wi-Fi joprojām ir
Daļējs
gaidīšanas
režīms

Nospiest
pogu
vienreiz

ieslēgts.

• Tas joprojām
atbalsta Play-Fi
un Airplay2.

• Wi-Fi ir izslēgts.
• Izstrādājums
Eko
gaidīšanas
režīms

Nospiest
un turēt
nospiestu
pogu 5
sekundes

•

nonāk zemāka
enerģijas patēriņa
režīmā.
Sistēmas
restartēšana
aizņems
salīdzinoši ilgāku
laiku.

Nospiediet vienumu
+/- (Skaļums), lai
palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
• Lai izslēgtu skaņu, nospiediet vienumu
Mute.
• Lai atjaunotu skaņu, nospiediet vēlreiz
vienumu Mute vai nospiediet vienumu
Vol+/Vol- (Skaļums).

Zemfrekvences skaļruņa skaļuma
noregulēšana

1

Nospiediet
+/- (zemfrekvences
skaļrunis), lai palielinātu vai samazinātu
zemfrekvences skaļruņa skaļumu.

Dolby skaņas režīms
Piedzīvojiet iespaidīgu audio pieredzi,
izmantojot Dolby skaņas režīmus.

Automātiskais gaidīšanas
režīms
Aptuveni pēc 15 minūtēm ierīce automātiski
pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja TV vai ārējā
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1

Nospiediet tālvadības pults pogu
, lai
ieslēgtu vai izslēgtu Dolby režīmu.
• On: izveidot Dolby klausīšanās pieredzi.
• Off: divu kanālu stereo skaņa. Ideāli
piemērota mūzikas klausīšanai.

•
•

Noklusējuma iestatījumu atiestatīšana ierīcē
•

Gaidīšanas režīmā nospiediet secīgi
tālvadības pults pogas [ , , vol-], displejā
tiek parādīts “RESET”, lai atiestatītu
resursdatora rūpnīcas noklusējuma
iestatījumus.

•

Iestatījums ir IESLĒGTS, nospiediet un turiet
nospiestu pogu
, līdz displejā parādās
“RESET”, lai atiestatītu Wi-Fi moduli uz
rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā vai izietu
no iestatījumiem, nospiediet
(Atpakaļ).
Ja 5 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena
poga, sistēma automātiski izies no izvēlnes.

EQ
Atlasiet iepriekš definētus skaņas režīmus, lai tie
atbilstu jūsu video un mūzikai. MOVIE, MUSIC,
VOICE, STADIUM, CUSTOM.
•

MOVIE: izveidot telpiskās klausīšanās
pieredzi. Ideāli piemērots filmu skatīšanai.

•

MUSIC: izveidot divkanālu vai daudzkanālu
stereo skaņu. Ideāli piemērota mūzikas
klausīšanai.

Iestatīšanas izvēlne

•

Šī ierīce ļauj konfigurēt papildu iestatījumus, lai
nodrošinātu vēl labāku pieredzi.

VOICE: izveidot skaņas efektu, kas
padara cilvēka balsi skaidrāku un labāku
klausīšanai.

•

1

STADIUM: radīt atmosfēru tā, it kā stadionā
skatītos sporta spēli.

•

CUSTOM: pielāgot skaņu, pamatojoties
uz savām vēlmēm. Jāiestata, izmantojot
lietotni Fine Tune.

Nospiediet tālvadības pults pogu
(IZVĒLNE), lai atvērtu izvēlni.

2

Atlasiet saturu uz tālvadības pults ar
pogām / (Lejup/Augšup).
Displejs

Apraksts
Atlasiet ekvalaizera (EQ)
efektu.

BASS/TREBLE

Pielāgot Basa līmeni

Pielāgot Basa/Diskanta līmeni.
»» BAS -5 ~ BAS +5

Pielāgot Diskanta līmeni
Iestatīt audio aizkavi
Pielāgot centra kanāla
skaļumu
(tikai TAB8805, TAB8905)

Pielāgot augšējā kanāla
skaļumu
(tikai TAB8905)

Iestatīt displeja spilgtumu
Automātiski izslēgt displeju
Ieslēgt/izslēgt taustiņa signālu

3
4
5

»» Pēc noklusējuma EQ ir iestatīts uz
MOVIE.

Nospiediet vienumu
(Ievadīt), lai
apstiprinātu savu izvēli.
Mainiet katra iestatījuma sākotnējās
vērtības ar kursoriem / (pa kreisi/pa labi)
Nospiediet vienumu
(Ievadīt), lai
apstiprinātu savu izvēli.

»» TRB -5 ~ TRB +5
»» Pēc noklusējuma Basa/Diskanta līmenis
ir iestatīts uz 0.

AV SYNC
Iestatīt audio aizkavi.
•
Video attēlu apstrāde, dažreiz ilgāka par
laiku, kas nepieciešams audio signāla
apstrādei. To sauc par "aizkavētu". Audio
aizkaves funkcija ir paredzēta, lai novērstu
šo kavēšanos.
•
Iestatiet audio aizkavi, kas paredzēta
tikai pašreizējam atskaņošanas režīmam.
(Kā paredzēts HDMI ARC audio aizkaves
režīmā, aizkaves režīms ir derīgs tikai HDMI
ARC).
»» AV00 ~ AV200
»» Pēc noklusējuma audio aizkave ir
iestatīta uz 00.
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Rūpnīcas atiestatīšana

pults pogu
, lai pārslēgtu SoundBar uz
Bluetooth režīmu.

CENT (CENTER)

(tikai TAB8805, TAB8905)

»» Displeja panelī tiek parādīts

Pielāgot centra kanāla skaļumu
»» CTR -5 ~ CTR +5
»» Pēc noklusējuma centra kanāla skaņa ir
iestatīta uz 0.

TOP (tikai TAB8905)
Pielāgot augšējā kanāla skaļumu
»» TOP +5 ~ TOP –5
»» Pēc noklusējuma augšējā kanāla skaņa
ir iestatīta uz 0.

2
3
4

DIM
Iestatīt displeja spilgtumu.
»» DIM 03, DIM 02, DIM 01
»» Pēc noklusējuma dimmera iestatījums
ir DIM 03.

DISPLAY
Iestatīt displeja automātisku izslēgšanu (izņemot
Wi-Fi gaismas diodes indikatoru) pēc 3 sekunžu
dīkstāves, ja lietotājs nedarbojas.

5

»» ON: iestatīt uz - displejs ieslēgts
»» OFF: iestatīt uz - displejs izslēgts
»» Pēc noklusējuma displejs ir iestatīts uz
ON.

KEY TONE
Ieslēgt/izslēgt taustiņa signālu
»» ON: Iestatīt uz ON
»» OFF: Iestatīt uz OFF
»» Pēc noklusējuma taustiņa signāls ir
izslēgts.

Izmantojot Bluetooth, pievienojiet SoundBar
Bluetooth ierīcei (piemēram, iPad, iPhone, iPod
touch, Android tālrunis vai klēpjdators), un pēc
tam varat klausīties ierīcē saglabātos audio
failus, izmantojot SoundBar skaļruņus.

1
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Vairākkārt nospiediet ierīces vai tālvadības

Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth,
meklējiet un atlasiet Philips TAB8505,
lai sāktu izveidot savienojumu (skatiet
Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu par
Bluetooth iespējošanu).
Uzgaidiet, līdz dzirdat balss paziņojumu no
SoundBar.
»» Ja ir veiksmīgi izveidots savienojums,
displeja panelī tiek parādīts BT.
Bluetooth ierīcē atlasiet un atskaņojiet
audio failus vai mūziku.
• Ja atskaņošanas laikā ienāk zvans,
mūzikas atskaņošana tiek apturēta.
Atskaņošana tiek atsākta, kad zvans
beidzas.
• Ja Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP
profilu, tālvadības pultī varat nospiest
/ , lai pārietu uz ierakstu, vai
nospiediet
, lai apturētu/atsāktu
atskaņošanu.
Lai izietu no Bluetooth, atlasiet citu avotu.
• Ja pārslēdzaties atpakaļ uz Bluetooth
režīmu, Bluetooth savienojums paliek
aktīvs.
• Ja vēlaties savienot SoundBar ar citu
Bluetooth ierīci, nospiediet un turiet
nospiestu
uz tālvadības pults, lai
atvienotu pašlaik pieslēgto Bluetooth
ierīci.
Piezīme

• Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth profilu
•
•

Bluetooth darbība

NO BT.

•

A2DP un AVRCP, un ar Bluetooth versiju 4.2 +
EDR.
Darbības maksimālais diapazons starp
SoundBar un Bluetooth ierīci ir aptuveni
10 metri (30 pēdas).
Savietojamība ar visām Bluetooth ierīcēm nav
garantēta.
Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi
starp ierīci un Soundbar atskaņotāju,
piemēram, siena, metāla korpuss, kas aptver
ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas
darbojas tajā pašā frekvencē.

Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota TV vai
audio ierīcei.

1
2
3

Vairākkārt nospiediet ierīces vai tālvadības
pults pogu
, lai atlasītu AUX, OPTICAL,
HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2 režīmu.

USB darbība

Latviski

AUX/OPTICAL/HDMI ARC
darbība

Baudiet audio USB atmiņas ierīcē, piemēram,
MP3 atskaņotājā un USB zibatmiņā, utt.

1

Ievietojiet USB ierīci.

Izmantojiet audio ierīci tieši atskaņošanas
funkcijām.
Nospiediet pogas VOL +/-, lai pielāgotu
skaļumu vēlamajam līmenim.
Padoms

• Ja OPTICAL/HDMI ARC režīmā nav skaņas

•

•
•

•
•

izejas no ierīces un mirgo statusa indikators,
iespējams, jāaktivizē PCM vai Dolby Digital
signāla izeja jūsu avota ierīcē (piemēram, TV,
DVD vai Blu-ray atskaņotājs).
Iespējams, ka ierīce nespēj atšifrēt visus
digitālos audio formātus no ievades avota.
Šajā gadījumā ierīces skaņa tiks izslēgta.
Tas NAV defekts. Pārliecinieties, ka ieejas
avota (piemēram, TV, spēļu konsoles, DVD
atskaņotājs utt.) audio iestatījums ir iestatīts
uz PCM vai Dolby Digital (skatiet ieejas avota
ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu
sīkāku informāciju par audio iestatījumiem),
izmantojot HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC/optisko
ieeju.
HDMI režīmā, ievadot DOLBY ATMOS audio
formātu, SoundBar displejā tiek parādīts
DOLBY ATMOS.
Ja ir ievadīts audio formāts DOLBY DIGITAL,
un ir ieslēgta telpiskā skaņa, čukstošajā sienas
displejā tiks parādīts paziņojums DOLBY
SURROUND, ja telpiskā skaņa ir izslēgta, tiks
parādīts paziņojums DOLBY AUDIO.
Kad ir ievadīts PCM audio formāts, SoundBar
displejā tiek parādīts PCM AUDIO.
Ievadot audio formātus, kas nav PCM vai
DOLBY DIGITAL, ja no ierīces netiek izvadīta
skaņa, displejā tiek parādīts ERROR (kļūda).

2
3

Vairākkārt nospiediet ierīces vai tālvadības
pults pogu
, lai atlasītu USB režīmu.
Atskaņošanas laikā:

Poga

Darbība
Sākt, apturēt vai atsākt
atskaņošanu.

/

Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo
ierakstu.

Ieteikumi

• Šis izstrādājums, iespējams, nav saderīgs ar
noteikta veida USB atmiņas ierīcēm.

• Ja izmantojat USB pagarinātāju, USB
•
•
•
•

centrmezglu vai USB daudzfunkcionālu karšu
lasītāju, USB atmiņas ierīce var netikt atpazīta.
Neizņemiet USB atmiņas ierīci, lasot failus.
Ierīce var atbalstīt USB ierīces ar atmiņu līdz
32 GB.
Šī ierīce var atskaņot MP3 / WAV / FLAC.
Atbalsta USB portu: 5V
500mA.

Spotify klausīšanās
Izmantojiet tālruni, planšetdatoru vai datoru kā
Spotify tālvadības pulti. Apmeklējiet vietni: www.
spotify.com/connect, lai uzzinātu, kā to izdarīt.
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Programmaparatūras
jaunināšana
Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu,
atjauniniet savu izstrādājumu ar jaunāko
programmaparatūras versiju.
1. opcija:
Atjauniniet programmaparatūru, izmantojot
Philips Sound App (Iestatījumi> PS Fine Tune)
MCU un DSP programmaparatūru var jaunināt
uz jaunāko versiju, izmantojot Philips Sound
lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Lūdzu,
dodieties uz iestatījumu izvēlni un atlasiet opciju
PS Fine Tune, lai to pārbaudītu. Ja jaunināšana
tiek izlaista, jaunināšanas ikonu var nospiest, lai
turpinātu darbību automātiski.
Ja šis izstrādājums ir savienots ar Wi-Fi, tas var
saņemt programmaparatūras atjauninājumu
pa gaisu. Vienmēr jauniniet ar jaunāko
programmaparatūras versiju, lai uzlabotu šī
izstrādājuma veiktspēju.
2. opcija:
Atjauniniet programmaparatūru, izmantojot
USB

1

2
3
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Pārbaudiet, vai vietnē www.philips.com/
support ir jaunākā programmaparatūras
versija. Meklējiet savu modeli un
noklikšķiniet uz vienuma "Programmatūra
un draiveri".
Lejupielādējiet programmaparatūru USB
zibatmiņā.
Izpildiet programmaparatūras jaunināšanas
norādījumus.

Piezīme

• Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.

Zemfrekvences skaļrunis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barošanas avots: 100-240 V~, 50-60 Hz
Izejas jauda: 80 W
Enerģijas patēriņš: 20 W
Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā: < 0,5 W
Frekvences reakcija: 35 Hz - 150 Hz
Pretestība: 4 Ω
Izmēri (P x A x Dz): 120 x 403 x 300 mm
Svars: 4,8 kg
Darbības temperatūra: 0°C - 45°C

Bluetooth/Bezvadu

Tālvadības pults

•
•
•

•
•

•

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
Bluetooth versija: 4.2 + EDR
Frekvenču josla/Izejas jauda:		
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 5 dBm
2,4G bezvadu frekvences diapazons/Izejas
jauda: 2400 MHz ~ 2483 MHz/ ≤ 6 dBm

Atbalstītie audio formāti
•

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 uzlabošana: 4K Video Pass-through,
Dolby Vision, HDR10, HDR10+

Tīkla atbalstīts
•

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac bezvadu
frekvences josla (Wi-Fi)/Radiofrekvenču
pārraide
2,4G Wi-Fi: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz /
≤ 20 dBm
5,1G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz /
≤ 20 dBm
5,8G Wi-Fi: 5725 MHz ~ 5850 MHz /
≤ 14 dBm

Galvenā ierīce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barošanas avots: 100-240 V~ 50/60 Hz
Izejas jauda: 120 W
Enerģijas patēriņš: 25 W
Gaidīšanas režīma patēriņš: < 0,5 W
USB: 5 V
500 mA
Frekvences reakcija: 150 Hz - 20 KHz
Audio ieejas jutīgums: 500 mV
Skaļruņa pretestība: 8 Ω x 2
Izmēri (P x A x Dz): 900 x 57 x 110 mm
Svars: 2,4 kg
Darbības temperatūra: 0°C - 45°C

Attālums/Leņķis: 6m/30°
Baterijas tips: CR2025
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5 Izstrādājuma
specifikācijas

6 Problēmu
novēršana
Brīdinājums

•

•

•• Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad
nenoņemiet produkta korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot
produktu pašu spēkiem.
Ja, lietojot šo produktu, rodas problēmas, pirms
pakalpojumu pieprasīšanas pārbaudiet šādus
punktus. Ja problēma joprojām pastāv, saņemiet
atbalstu vietnē: www.philips.com/support.

Galvenā ierīce
Galvenās ierīces pogas nedarbojas.
•
Uz dažām minūtēm atvienojiet strāvas
padevi un pēc tam pievienojiet to vēlreiz.
Nav elektroapgādes
•
Pārliecinieties, vai maiņstrāvas vads ir
pareizi pievienots.
•
Pārliecinieties, vai maiņstrāvas barošanas
avota kontaktligzdā ir strāvas padeve.
•
Lai ieslēgtu Soundbar atskaņotāju,
nospiediet tālvadības pults gaidīšanas
režīma pogu vai ieslēdziet Soundbar
atskaņotāju.

Sound (skaņa)
Nav skaņas no SoundBar skaļruņiem.
•
Pievienojiet skaņas kabeli no SoundBar
atskaņotāja TV vai citām ierīcēm. Tomēr
jums nav nepieciešams atsevišķs audio
savienojums, ja:
- SoundBar un TV ir savienoti, izmantojot
HDMl ARC savienojumu, vai
- ierīce ir pievienota SoundBar HDMI IN
savienotājam.
•
Tālvadības pultī atlasiet pareizo audio ieeju.
•
Pārliecinieties, vai SoundBar nav izslēgts.
•
Atiestatiet šim izstrādājumam rūpnīcas
iestatījumus (sk. “Rūpnīcas iestatījumu
lietošana”).
No bezvadu zemfrekvences skaņas nav skaņas.
•
Manuāli pievienojiet zemfrekvences
skaļruni galvenajai ierīcei.
•
Palielina skaļumu. Nospiediet tālvadības
pults vai Soundbar gaidīšanas pogu Volume
Up (palielināt skaļumu).
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•
•

Izmantojot kādu no ciparu ieejām, ja nav
audio:
- mēģiniet iestatīt TV izeju uz PCM vai
- pievienojiet tieši savam Blu-ray/citam
avotam, daži TV neiziet caur digitālajam
audio.
Iespējams, ka TV ir iestatīta mainīga
audio izeja. Pārliecinieties, ka audio
izvades iestatījums ir iestatīts uz FIXED
vai STANDARD, nevis uz VARIABLE.
Plašāku informāciju skatiet TV lietotāja
rokasgrāmatā.
Ja izmantojat Bluetooth, pārliecinieties, vai
avota ierīces skaļums ir palielināts un vai
ierīce nav izslēgta.
Kad atskaņošana sastingst un Wi-Fi režīmā
nav skaņas, lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu
mājas tīkls ir normāls.

Kropļota skaņa vai atbalss.
•
Ja atskaņojat audio no TV, izmantojot šo
izstrādājumu; pārliecinieties, vai TV skaņa
ir izslēgta.
Audio un video nav sinhronizēti.
•
Nospiediet, lai sinhronizētu audio ar video.

Bluetooth
Ierīce nevar izveidot savienojumu ar SoundBar.
•
Ierīce neatbalsta SoundBar nepieciešamos
saderīgos profilus.
•
Jūs neesat iespējojis ierīces Bluetooth
funkciju. Lai aktivizētu funkciju, skatiet
ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
•
Ierīce nav pareizi pievienota. Pievienojiet
ierīci pareizi.
•
SoundBar jau ir savienots ar citu Bluetooth
ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci un pēc
tam mēģiniet vēlreiz.
No pievienotās Bluetooth ierīces audio
atskaņošanas kvalitāte ir slikta.
•
Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet
ierīci tuvāk SoundBar vai noņemiet šķēršļus
starp ierīci un SoundBar.
Bluetooth ierīcē nevaru atrast Bluetooth
nosaukumu
•
Pārliecinieties, vai Bluetooth funkcija ir
aktivizēta Bluetooth ierīcē.
•
Atkārtoti savienojiet pārī ierīci ar savu
Bluetooth ierīci.

Nevar izveidot Wi-Fi savienojumu.
•
Pārbaudiet WLAN tīkla pieejamību
maršrutētājā.
•
Novietojiet Wi-Fi maršrutētāju tuvāk ierīcei.
•
Pārliecinieties, vai parole ir pareiza.
•
Pārbaudiet WLAN funkciju vai restartējiet
modemu un Wi-Fi maršrutētāju.

Dolby Atmos
Nevar sasniegt izcilus Dolby Atmos efektus.
•
Savienojumiem, kas nav HDMI savienojumi
(piemēram, izmantojot USB, Bluetooth,
OPTICAL vai AUDIO IN), tiek radīti
ierobežota augstuma telpiskie efekti.
Skatiet sadaļu ‘Dolby Atmos’ par to, kā
sasniegt labākos Dolby Atmos efektus.

Tā ir 15 minūšu izslēgšanas
funkcija, kas ir viena no ERPII
standarta prasībām enerģijas
taupīšanai
•

Latviski

Wi-Fi

Ja ierīces ārējā ieejas signāla līmenis ir
pārāk zems, ierīce tiks automātiski izslēgta
15 minūšu laikā. Lūdzu, palieliniet ārējās
ierīces skaļuma līmeni.

Zemfrekvences skaļrunis ir
dīkstāvē vai zemfrekvences
skaļruņa indikators neiedegas
•

Lūdzu, atvienojiet strāvas vadu no
elektrotīkla kontaktligzdas un pēc
3 minūtēm atkal pievienojiet to, lai
atiestatītu zemfrekvences skaļruni.

Play-Fi
Lietotnē nevar atrast Play-Fi atbalstītās ierīces.
•
Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar
Wi-Fi.
Nevar atskaņot Play-Fi mūziku.
•
Noteikts tīkla pakalpojums vai saturs,
kas pieejams, izmantojot ierīci, var nebūt
pieejams, ja pakalpojumu sniedzējs
pārtrauc pakalpojumu.
•
Ja pirmās reizes iestatīšana nav veiksmīga,
aizveriet lietotni Philips Sound, ko
nodrošina DTS Play-Fi. Restartējiet lietotni.
•
Ja skaļrunis tika iestatīts kā Stereo Pairs
vai Surround Sound, pirms tā lietošanas
atsevišķi, skaļrunis ir jāatvieno lietotnē.

Tālvadības pults nedarbojas
•
•
•
•
•

Pirms jebkuras atskaņošanas vadības
pogas nospiešanas vispirms izvēlieties
pareizo avotu.
Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti
un ierīci.
Ievietojiet bateriju ar tās polaritāti (+/-), kā
norādīts.
Nomainiet bateriju.
Vērsiet tālvadības pulti tieši uz sensoru
ierīces priekšpusē.
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Preču zīmes
Uz programmatūru Spotify attiecas trešo
personu licences, kas atrodamas šeit: www.
spotify.com/connect/third-party-licenses.
Lai iegūtu DTS patentus, skatīt vietni: http://
patents.dts.com. Ražots saskaņā ar DTS, Ins.
licenci. (uzņēmumiem, kuru galvenā mītne
atrodas ASV/Japāna/Taivāna) vai saskaņā ar
DTS Licensing Limited licenci (visiem pārējiem
uzņēmumiem). DTS, Play-Fi, un DTS Play-Fi
logotipi ir reģistrētas preču zīmes vai DTS, Inc.
preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un
citās valstīs. ©2020 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS
AIZSARGĀTAS.

Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface (augstas izšķirtspējas multivides
saskarne) un HDMI logotips ir HDMI Licensing
Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas
preču zīmes.

Wi-Fi CERTIFIED™ logotips ir Wi-Fi Alliance®
reģistrēta preču zīme.

Google, Google Play un Chromecast built-in ir
Google LLC preču zīme. Google asistents nav
pieejams noteiktās valodās un valstīs.

Lai kontrolētu šo AirPlay 2- iespējoto skaļruni,
nepieciešama iOS 11. 4. vai jaunāka versija. Ja
izmantojat kartiņu “Works with Apple” (darbojas
ar Apple), tas nozīmē, ka piederums ir izstrādāts,
lai darbotos tieši ar kartiņā norādīto tehnoloģiju,
un to ir sertificējušas Apply Inc. preču zīmes, kas
reģistrētas ASV un citās valstīs.
Apple® un AirPlay® ir Apple Inc. reģistrētas preču
zīmes ASV un citās valstīs.
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Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos un dubultais
D simbols ir Dolby Laboratories Licensing
Corporation reģistrētas preču zīmes. Ražots
saskaņā ar Dolby Laboratories licenci.
Konfidenciāli nepublicēti darbi. Copyright ©
2012-2020 Dolby Laboratories. Visas tiesības
aizsargātas.

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas
preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un
uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited
jebkuru šādu preču zīmi var izmantot tikai ar
licenci. Citas preču zīmes un nosaukumi ir to
attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Lūdzu, apmeklējiet vietni: https://www.philips.com/support, lai iegūtu jaunākos
atjauninājumus un dokumentus.
Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes
un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo produktu ražo un pārdod MMD Hong Kong
Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited. ir
garantētājs saistībā ar šo produktu.

