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1 Fontos

Biztonság
Fontos biztonsági utasítások
• Győződjön meg arról, hogy a hálózati 

tápfeszültség megfelel a termék 
hátoldalán vagy alján feltüntetett 
feszültségnek.

• Nem érheti csöpögő vagy fröccsenő 
folyadék a hangszórót.

• Ne helyezzen veszélyt okozó tárgyakat  
(pl. folyadékkal teli tárgyak, égő gyertyák) 
a hangszóróra.

• Ügyeljen arra, hogy a hangszóró 
körül elegendő szabad hely legyen a 
szellőzéshez.

• A hangszóró 0 és 45 °C közötti 
hőmérsékletű környezetben használható 
biztonsággal.

• Csak a gyártó által megadott tartozékokat 
használjon.

Figyelem

 • Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.
 • A hangszóró semelyik részét se kenje be.
 • A hangszórót sík, kemény és stabil felületen helyezze 

el.
 • Soha ne helyezze a hangszórót elektromos 

berendezésre.
 • Csak épületen belül használja a hangszórót. Tartsa 

a hangszórót víztől, nedvességtől és folyadékkal teli 
tárgyaktól távol.

 • Tartsa a hangszórót közvetlen napsugárzástól, nyílt 
lángtól vagy hőtől távol.

 • Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélése 
robbanásveszélyt idézhet elő.

5G wifi-eszközök

Az 5150–5350 MHz frekvenciasávban 
működő eszközök az azonos csatornát 
használó mobil műholdas rendszerek 
zavarásának csökkentése érdekében 
kizárólag épületen belül használhatók.

Segítség és támogatás

A www.philips.com/support oldalon széles 
körű online támogatási lehetőséget talál:
• letöltheti a felhasználói útmutatót és az 

üzembe helyezési útmutatót
• megtekintheti oktatóvideóinkat  

(csak bizonyos modellekhez érhető el)
• megtalálhatja a gyakran ismétlődő 

kérdésekre (GYIK) adott a válaszokat
• e-mailben elküldheti nekünk kérdését
• csevegést folytathat támogatási 

munkatársunkkal.

A weboldalon található utasításokat 
követve válassza ki a kívánt nyelvet, majd 
adja meg terméke modellszámát.
Vagy forduljon országában elérhető 
ügyfélszolgálatunkhoz. Mielőtt felvenné a 
kapcsolatot velünk, jegyezze fel terméke 
modellszámát és sorozatszámát. Ezek az 
információk a termék hátoldalán vagy alján 
találhatók.
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2 Az Ön otthoni 
hangszórója

Gratulálunk a választásához, és üdvözöljük 
a Philips vásárlói között! A Philips által 
nyújtott támogatás teljes körű igénybe 
vételéhez regisztrálja termékét a 
www.philips.com/support oldalon.

A doboz tartalma
Ellenőrizze, hogy a csomagban 
szerepelnek-e az alábbiak:
• Hangszóró
• Hálózati adapter
• Tápkábel
• Üzembe helyezési útmutató
• Biztonsági adatlap
• Nemzetközi jótállási jegy

A hangszóró áttekintése

Elölnézet

11

10

Hátulnézet

a 
• Állapotjelzés.
• Nyomja meg és 3 másodpercen 

keresztül tartsa nyomva a Ambilight 
TV módban történő párosításhoz.

• Nyomja meg a LED-világítási 
üzemmód kiválasztásához.

b 
• A gomb megnyomásával növelheti 

vagy csökkentheti a hangerőt.
• A  és  egyszeri megnyomásával 

növelheti a LED-világítás fényerejét.
• A  és  egyszeri megnyomásával 

csökkentheti a LED-világítás 
fényerejét.

c 
• A Bluetooth/Play-Fi lejátszás indítása, 

szüneteltetése, illetve folytatása.
• A  és  egyszeri megnyomásával 

választhatja ki a LED-világítás 
következő színét.

d Wifi-állapotjelző LED (fehér)
A LED 
állapota

Állapot

Villog Wifi hozzáférési pont  
(AP) üzemmód

Duplán villog Védett wifi-beállítás  
(Wi-Fi Protected Setup –  
WPS) üzemmód

Folyamatosan 
világít

Csatlakoztatva/sikeres 
párosítás
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e  Wifi-beállítás gomb
• Wifi-beállítás indítása Play-fi 

kapcsolathoz.
• A WPS üzemmód aktiválásához 

nyomja meg és 3 másodpercen 
keresztül tartsa nyomva a gombot.

• Az AP (hozzáférési pont) üzemmód 
aktiválásához nyomja meg és  
8 másodpercen keresztül tartsa 
nyomva a gombot.

f  For service 
(Szoftverfrissítéshez)
• Ez az USB-aljzat kizárólag a hangszóró 

szoftverének frissítésére szolgál. 
Lejátszási funkciót nem biztosít.

g  DC in  
(Egyenfeszültség-bemenet)
• Csatlakozás az áramforráshoz.

h 
• Nyomja meg és tartsa nyomva a 

párosítás funkció aktiválásához vagy 
az éppen párosított Bluetooth-eszköz 
leválasztásához.

i  Reset (Alaphelyzetbe állítás)
• Egy hegyes tárggyal nyomja meg és 

5 másodpercig tartsa nyomva a gyári 
beállítások visszaállításához.

j  Audio in (Hangbemenet)
• Hangbemeneti csatlakozó (3,5 mm) 

külső audioeszköz csatlakoztatásához.

k Beépített LED-fényforrás
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3 Kezdeti 
lépések

A tápfeszültség 
csatlakoztatása
• A hangszóró tápellátását egy 

egyenfeszültségű bemenet biztosítja.
• Csatlakoztassa az adapterkábelt a DC 

in csatlakozóba, majd csatlakoztassa az 
adaptert egy hálózati aljzathoz.

• A termék károsodásának veszélye! 
Győződjön meg arról, hogy a hálózati 
tápfeszültség megfelel a készülék 
hátoldalán vagy alján feltüntetett 
feszültségnek.

A LED állapota Állapot
40 másodpercenként 
kék színnel felvillan

Csatlakozási kísérlet az 
útválasztóhoz

Nem világít A wifi-hálózathoz  
történő csatlakozás  
sikerült

5 másodpercenként 
piros színnel felvillan

A wifi-hálózathoz  
történő csatlakozás  
nem sikerült

1

40 mp

Be- és kikapcsolás

A hangszóró kikapcsolásához húzza ki az 
adapterkábelt a hálózati aljzatból.

Megjegyzés

 • Ha 15 percen keresztül semmilyen felhasználói 
beavatkozás, sem zenelejátszás nem történik, akkor a 
hangszóró automatikusan kikapcsol.
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4 Csatlakoztatás

Kapcsolódás wifi-
hálózathoz (vezeték 
nélküli használat)

(iOS és Android verzió)
A készüléket és a mobiltelefonokat vagy 
táblagépeket (iPad, iPhone, iPod touch, 
Android telefonok stb.) ugyanahhoz a 
wifi-hálózathoz csatlakoztatva a  
DTS Play-fi funkciókat biztosító 
Philips Sound alkalmazás segítségével 
vezérelheti a hangprojektort és 
hallgathatja hangfájljait.

1 Töltse le és telepítse a DTS Play-fi 
funkciókat biztosító Philips Sound 
alkalmazást egy telefonra vagy 
táblagépre.

Philips Sound

• Győződjön meg arról, hogy 
útválasztója be van kapcsolva és 
megfelelően működik.

Megjegyzés

 • A működtetéskor megjelenő képernyő és a 
műveletek elvégzésének módja az eszköz 
verziójától függően változhat.

2 Csatlakoztassa telefonját vagy 
táblagépét ugyanahhoz a wifi-
hálózathoz, amelyhez hangprojektor 
csatlakoztatta.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 A wifi-kapcsolat indításához nyomja 
meg és 8 másodpercen keresztül 
tartsa nyomva a doboz hátoldalán 
található  (wifi) gombot.

8 mp

 å Várja meg, amíg a hangszóróból 
egy második hangjelzés is 
hallható, majd engedje el a 
gombot.

Két hang



8 HU

4 Várja meg, amíg a doboz előlapján 
található wifi-jelzőfény gyors 
villogásról lassú pulzálásra vált. A 
jelzőfény lassú pulzálása jelzi, hogy 
a hangszóró wifi-beállítási módba 
váltott.

Gyorsan villog Lassú pulzálás

5 Indítsa el a DTS Play-fi funkciókat 
biztosító Philips Sound alkalmazást. 
A termék wifi-hálózathoz történő 
csatlakoztatásához kövesse 
az alkalmazásban megjelenő 
utasításokat.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Route
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is

setup and ready to be used.

Philips Sound

Return to this app to continue setup.

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound

Your Home Router

Select NameX Select NameX

Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Devic

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6 A sikeres wifi-csatlakozást 
követően a wifi jelzőfényének 
pulzálása megszűnik, és a jelzőfény 
folyamatosan kezd világítani. A 
termék wifi-hálózaton történő 
beállítását követően bármely, azonos 
hálózatra csatlakozó okostelefonról 
vagy táblagépről vezérelheti azt.

7 A csatlakoztatást követően 
módosíthatja az eszköz nevét. 
Többféle név közül választhat, illetve 
a névlista végén található Custom 
Name (Egyéni név) lehetőséget 
választva saját nevet is megadhat. 
Ellenkező esetben az alapértelmezett 
név fog szerepelni.

8 A csatlakoztatást követően 
előfordulhat, hogy a termék 
szoftverfrissítést hajt végre. Az első 
beállítás alkalmával frissítse a szoftvert 
a legújabb verzióra. A szoftverfrissítés 
több percet is igénybe vehet. Frissítés 
közben ne húzza ki a hangszórót, ne 
kapcsolja ki az eszközt vagy válassza 
le a hangszórót a hálózatról.

Megjegyzés

 • Előfordulhat, hogy a termék a csatlakozást 
követően szoftverfrissítést hajt végre. A kezdeti 
beállítást követően el kell végezni a frissítést. 
Frissítés nélkül a termék nem minden funkciója 
érhető el.

 • Ha az első beállítás sikertelen, tartsa 
nyomva a hangprojektor  (wifi) gombját 
8 másodpercen keresztül, amíg egy második 
hangjelzést nem hall, és a wifi jelzőfény lassú 
pulzálásra nem vált. Állítsa alaphelyzetbe a 
wifi-kapcsolatot, indítsa újra az alkalmazást, 
majd kezdje újra a beállítást.

 • Ha hálózatot szeretne váltani, akkor újból be 
kell állítania a kapcsolatot. A wifi-csatlakozás 
alaphelyzetbe állításához nyomja meg és  
8 másodpercig tartsa nyomva a 
hangprojektoron található  (wifi) gombot.

 • Ha az első beállítás sikertelen, zárja be a DTS 
Play-fi funkciókat biztosító Philips Sound 
alkalmazást. Indítsa újra az alkalmazást, és 
próbálkozzon ismét a beállítással.
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AirPlay beállítása
Az iOS-eszköz (iOS7 vagy újabb) és 
a hangszóró közötti wifi-kapcsolat 
beállításához használja az AirPlay 
szolgáltatást.

1 iOS-eszköz: Beállítások > Wifi > 
válassza ki az otthoni hálózatot  
[Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Lépjen a wifi-beállításokhoz. 
Körülbelül 5 másodperc múlva 
megjelenik a Play-Fi-eszköz neve.

Settings

 å Válassza ki a Play-Fi-eszközt az 
Airplay-beállításoknál.

 å A beállítást követően nyomja meg 
a „Done” gombot.

 å A sikeres wifi-csatlakozást 
követően a wifi jelzőfényének 
pulzálása megszűnik, és a jelzőfény 
folyamatosan kezd világítani.

Folyamatos

2 Az eszköz elnevezéséhez lépjen vissza 
a Philips Sound alkalmazásba.

3 A csatlakoztatást követően 
módosíthatja az eszköz nevét. 
Többféle név közül választhat, illetve 
a névlista végén található Custom 
Name (Egyéni név) lehetőséget 
választva saját nevet is megadhat. 
Ellenkező esetben az alapértelmezett 
név fog szerepelni.

WPS-mód
Ha útválasztója támogatja a védett 
wifi-beállítás (WPS) funkciót, akkor jelszó 
megadása nélkül is beállíthatja a 
csatlakozást.

1 Nyomja meg és 
3 másodpercen 
keresztül tartsa 
nyomva a  

 (wifi) gombot. 
Egy hangjelzést 
fog hallani, és a wifi-jelzőfény duplán 
villogni kezd.

2 Nyomja meg az útválasztó WPS 
gombját. A gombot rendszerint ez a 
WPS logó jelöli.

3 A sikeres wifi-csatlakozást 
követően a wifi jelzőfényének 
pulzálása megszűnik, és a jelzőfény 
folyamatosan kezd világítani.

Megjegyzés
 • A WPS funkció nem minden útválasztón 

érhető el. Ha útválasztója nem támogatja a 
WPS funkciót, akkor használja a normál wifi-
beállítást.

 • Nyomja meg egyszer a  (wifi) gombot a WPS 
módból való kilépéshez, illetve 2 perc elteltével 
az eszköz automatikusan kilépteti.

WPS
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A hangszóró 
csatlakoztatása egy  
Play-fi-kompatibilis 
Philips TV-hez

1 Kapcsolja be az internethez 
kapcsolódó DTS Play-fi TV-jét.

 » A TV hangja némítva van.

2 Lépjen a TV Settings (Beállítások) 
menüjébe.

 » Settings > Sound > DTS Play-fi 
(Beállítások > Hang > DTS Play-fi)

Settings

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

TV

1

e >

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi
Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

32

SolidFolyamatos

A térhangzás beállítása 
Kövesse a képernyőn megjelenő beállítást.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

A TV hangjának beállítása
Vezeték nélkül továbbíthatja a TV 
hangját otthoni hangszóróira. Kövesse a 
képernyőn megjelenő beállítást.

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled 

          

1

DTS Play-Fi TV Audio

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAFB1

DTS Play-Fi TV Audio

FS1
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5 A világítás 
használata

A hangszóró beépített LED-világítását 
használhatja Philips Ambilight TV-je 
színének követésére. Emellett beállíthat 
egy előre meghatározott színt is a 
világítás számára, vagy ki is kapcsolhatja 
a világítást.

A hangszóró  gombjának ismétlődő 
megnyomásával válthat a világítási 
üzemmódok között: 1. Ambilight 
használata/Zene követése (ha nincs 
Ambilight TV csatlakoztatva vagy a TV 
nem csatlakozik), 2. Hangulatvilágítás,  
3. Ki.

5 mp

Ambilight TV-vel történő 
párosítás
Beállíthatja hangszóróját, hogy egy 
Ambilight TV színeit kövesse. A hangszóró 
kiterjeszti a TV-képernyőről az Ambilight-
hatást.

1 A beállítás megkezdése előtt 
győződjön meg arról, hogy a 
hangszóró és a TV azonos wifi-
hálózathoz csatlakoznak.

2 Kapcsolja be a Philips Ambilight TV-t. 
Az Ambilight TV beállítását a TV-n kell 
elvégezni.

3 Aktiválja a beállítást az Ambilight 
TV-n megjelenített módon:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(Beállítások > Ambilight > Ambilight-
bővítés > Ambilight+Philips vezeték 
nélküli otthoni hangszórók > 
Beállítás).

Settings

Picture >

Sound  >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Region and language >

Android settings >

Universal access >

e

Ambilight style

Custom colour  

>

Ambisleep

Ambilight 
extension
Advanced  

>

>

>

>

Ambilight+hue

Philips Wireless 
Home Speakers

>

>

>

>

 

Lounge light+
Philips Wireless ...

 

4 Kövesse a TV-n megjelenő beállítási 
utasításokat. Az utasításoknak 
megfelelően hosszan nyomja meg a 
hangszóró  gombját az Ambilight 
TV-vel való párosítási módba lépéshez.

5 Amikor a hangszóró párosításra kész 
állapotra vált, a LED-ek sárga színnel 
villognak.

5 mp

6 Amikor a hangszóró párosítva van az 
Ambilight TV-vel, a hangszóró  
LED-világítása az Ambilight TV-t  
fogja követni.

Megjegyzés
 • A párosítási mód időkerete 2 perc elteltével lejár.
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Zene követése
Ha nincs Ambilight TV csatlakoztatva 
vagy a TV nem csatlakozik, akkor  
zene lejátszásakor a hangszóró  
LED-világítása automatikusan Zene 
követése üzemmódra vált.
Választhat egyet a hang dinamikáját 
követő stílusok közül.

1 A LED-világítás beállításához a 
hangszóró  gombjával válassza 
ki az 1. üzemmódot („Ambilight 
használata/Zene követése”).

2 Az előre beállított színek közül 
választhat. A szín beállításához a  és 

 megnyomásával választhatja ki a 
kívánt színt.

Hangulatvilágítás mód
A hangszórón elérhető hangulatvilágítás 
mód (Szalon üzemmód) lehetővé teszi, 
hogy hanglejátszás mellett vagy anélkül 
is bekapcsolja a LED-világítást (folyamatos 
fény). Így LED-világítással biztosíthatja a 
helyiség megvilágítását.

1 A LED-világítás beállításához a 
hangszóró  gombjával válassza ki a 
2. üzemmódot, a „Hangulatvilágítás” 
módot.

2 Az előre beállított színek közül 
választhat. A szín beállításához a  és 

 megnyomásával választhatja ki a 
kívánt színt.

Az elérhető hangulatvilágítás-stílusok:
• Melegfehér – Alapértelmezett 

folyamatos szín
• Forró láva – Folyamatos piros szín
• Mélyvíz – Folyamatos kék szín
• Zöld természet – Folyamatos zöld szín
• Narancs – Folyamatos narancs szín
• Citrom – Folyamatos sárga szín
• Levendula – Folyamatos világoslila 

szín
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Megjegyzés

 • A hangulatvilágítás mód használatához a 
tápellátásnak folyamatosan csatlakoztatva kell lennie. 
A hangulatvilágítás mód nem igényel hálózati vagy 
Bluetooth-kapcsolatot.

A fényerő beállítása
Ezzel a beállítással szabályozhatja a  
LED-világítás fényerejét.
• A  és  egyszeri megnyomásával 

növelheti a LED-világítás fényerejét.
• A  és  gombokat egyszer 

megnyomva csökkentheti a  
LED-világítás fényerejét.

A LED-világítás 
kikapcsolása
A LED-világítás kikapcsolásához a 
hangszóró  gombjával válassza a 
3. üzemmódot („Ki”).

Áttekintés

Üzemmód Ambilight TV A LED állapota Művelet

1

Ambilight TV 
követése

Párosítva Az Ambilight TV színét 
követi

• Nyomja meg és 
3 másodpercen keresztül 
tartsa nyomva a párosítási 
módba lépéshez.

Zene követése Nincs párosítva Zenelejátszáskor a zene 
ritmusa szerint változik

• A szín kiválasztásához 
nyomja meg a  és  
gombokat.

• A fényerő növeléséhez/
csökkentéséhez nyomja meg 
a  és  gombokat.

2

Hangulatvilágítás 
mód (Szalon 
üzemmód)

Folyamatos szín

3 Ki Ki
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6 Lejátszás

Lejátszás Bluetooth-
eszközökről
A hangszóró alkalmas a Bluetooth-
eszközén lejátszott hang 
megszólaltatására.

Megjegyzés

 • Győződjön meg arról, hogy eszközén be van kapcsolva 
a Bluetooth-funkció.

 • A hangszóró Bluetooth-eszközzel történő 
párosításának maximális távolsága 20 méter.

 • Tartsa távol az eszközöket az olyan más elektronikus 
eszközöktől, amelyek interferenciát okozhatnak.

1 A Bluetooth-párosítás módba 
lépéshez nyomja meg és  
8 másodpercen keresztül tartsa 
nyomva a doboz hátoldalán található 

 gombot.

2 A Bluetooth-eszközön kapcsolja 
be a Bluetooth-funkciót, keresse 
meg és válassza ki a "Play-Fi 
Device (XXXXXX)-BT” eszközt a 
csatlakoztatáshoz.

3 Válassza ki, majd kezdje el lejátszani a 
hangfájlokat vagy zenéket Bluetooth-
eszközén.

LED-jelzőfény Leírás

Kék színnel lassan 
villog

• Párosításra kész
• Újracsatlakozás 

a legutoljára 
csatlakoztatott 
eszközhöz 

Folyamatos kék Csatlakoztatva

Megjegyzés
 • Egy eszköz leválasztásához nyomja meg és 2 másodpercen 

keresztül tartsa nyomva a  gombot, amíg a LED-
jelzőfény kék színnel gyorsan villogni nem kezd.

 • Bekapcsoláskor a hangszóró mindig automatikusan 
az utoljára sikeresen csatlakoztatott eszközhöz próbál 
csatlakozni.

 • A párosítási adatok törléséhez nyomja meg és 
6 másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot, 
amíg a LED-jelzőfény kék színnel lassan villogni nem 
kezd.

Lejátszás vezérlése
Zene lejátszása közben

Lejátszás szüneteltetése, illetve 
folytatása

A hangerő beállítása

Külső eszköz hangjának 
lejátszása

1

2

Csatlakoztathatja MP3-lejátszóját a 
hangfájlok vagy zene lejátszásához.

Mire van ehhez szükség?
• Egy MP3-lejátszóra.
• Egy 3,5 mm-es sztereó audiokábelre.



15HU

1 A 3,5 mm-es sztereó audiokábel 
segítségével csatlakoztassa az  
MP3-lejátszót a készülék AUDIO IN 
csatlakozójához.

2 Az MP3-lejátszó gombjaival 
választhatja ki és játszhatja le a 
hangfájlokat vagy a zenét.

Zenehallgatás Spotify-
szolgáltatáson keresztül
Telefon, táblagép vagy számítógép 
használata a Spotify távirányítójaként.
Ennek módját a spotify.com/connect 
oldalon találja.

Firmware-frissítés
A legjobb funkciók, valamint a támogatás 
elérése érdekében frissítse termékét a 
legfrissebb firmware-verzióra.

Firmware-frissítés a Philips Sound 
alkalmazáson keresztül
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Beállítások > Finomhangolás / Firmware-
frissítés)

Az MCU és a DSP firmware-programja a 
DTS Play-fi funkciókat biztosító Philips 
Sound alkalmazáson keresztül frissíthető. 
Az ellenőrzéshez lépjen a beállító 
menübe, majd válassza a PS Fine Tune / 
Update Firmware opciót. Ha van elérhető 
frissítés, akkor a művelet a friss verzió 
ikonját megnyomva automatikusan 
folytatódik.

Ha a termék wifi-hálózatra csatlakozik, 
akkor képes rádiókapcsolaton keresztül 
fogadni a firmware-frissítést. A termék 
teljesítményének javítása érdekében 
mindig frissítsen a legfrissebb firmware-
verzióra.

Gyári beállítások 
visszaállítása
Visszaállíthatja a készülék 
alapértelmezett beállításait.

1 Csatlakoztassa a hangszórót a 
tápforráshoz, majd egy tű segítségével 
5 másodpercen keresztül nyomja be a 
hangszóró hátoldalán található Reset 
gombot.

 å Egy hangjelzést fog hallani, majd 
a hangszóró automatikusan 
újraindul.

 å A hangszóró visszaáll a gyári 
beállításokra.
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7 A termék 
adatai 

Megjegyzés
 • A termék adatai előzetes bejelentés nélkül 

változhatnak.

 

Általános tudnivalók
Tápellátás 100–240 V ~ 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel < 60 W
Készenléti 
teljesítményfelvétel < 0,5 W

Méretek  
(Szé. x Ma. x Mé.) 142 x 253 x 142 mm

Tömeg (fő egység) 2,328 kg

Működési hőmérséklet 0–40 °C 
 

Erősítő
Kimenő teljesítmény

60 W RMS
120 W MAX.

Frekvenciaátvitel 50–20000 Hz
Jel-zaj viszony > 70 dB
Teljes 
harmonikustorzítás 1%

 

Hangszórók
Impedancia 4 ohm

Bemeneti 
teljesítmény

30 W (mélysugárzó)
20 W (felfelé irányuló 
hangszórók)
10 W (magassugárzó)

Hangsugárzó

1 db 3,5”-os mélysugárzó
1 db 25 mm-es 
magassugárzó
2 db passzív sugárzó
1 db 2,5”-os felfelé  
irányuló középsugárzó

Bluetooth
Bluetooth-verzió V5.0, AAC, SBC

Frekvenciatartomány 2402-2480 MHz

Maximális átvitt 
teljesítmény 4 dBm 

Kompatibilis 
Bluetooth-profilok A2DP

Bluetooth-
hatótávolság kb. 20 m

 

Támogatott hálózatok
Vezeték nélküli 
hálózat 802.11 a/b/g/n/ac

2.4 GHz-es wifi 
frekvenciatartománya 2412–2462 MHz

2.4 GHz-es wifi 
adóteljesítménye 13±2 dBm

5 GHz-es wifi 
frekvenciatartománya 5150–5850 MHz

5 GHz-es wifi 
adóteljesítménye 11±2 dBm
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8 Hibaelhárítás

Figyelem

 • Áramütésveszély. Soha ne távolítsa el a termék 
burkolatát.

A jótállás érvényességének megőrzése 
érdekében soha ne próbálja a készüléket saját 
kezűleg javítani.
Ha problémákat tapasztal a termék használata 
során, mielőtt a szervizhez fordulna, 
ellenőrizze az alábbiakat. Amennyiben 
továbbra is problémát tapasztal, a  
www.philips.com/support oldalon kaphat 
segítséget.

Általános
A készülék nem működik
• Győződjön meg arról, hogy az 

egyenfeszültségű kimenet feszültség alatt 
van.

• Ellenőrizze, hogy a hangszóró DC IN aljzata 
megfelelően van-e csatlakoztatva.

• A hangszóró energiamegtakarítás 
céljából kikapcsol, ha 15 percen keresztül 
semmilyen audiojel nem érkezik vagy nincs 
audioeszköz csatlakoztatva.

Nincs hang
• Állítsa be a hangerőt ezen a hangszórón.
• Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott 

eszközön.
• AUDIO IN üzemmódban ellenőrizze, 

hogy a Bluetooth-kapcsolaton keresztüli 
zenelejátszás le van-e állítva.

• Ellenőrizze, hogy Bluetooth-eszköze 
működési hatótávolságon belül van-e.

A hangszóró nem reagál
• Indítsa újra a hangszórót.

Bluetooth
A csatlakoztatott Bluetooth-eszközről 
lejátszott hang minősége gyenge.
• Rossz Bluetooth-vétel Vigye az eszközt 

közelebb a hangszóróhoz, vagy távolítsa 
el az eszköz és a hangszóró között lévő 
esetleges akadályokat.

Nem találom a készülék Bluetooth-nevét az 
eszközömön
• Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be 

van-e kapcsolva a Bluetooth-eszközön.
• Végezze el újra a készülék Bluetooth-

eszközzel való párosítását.

Nem tudok a Bluetooth-eszközömhöz 
csatlakozni
• Az eszköz Bluetooth funkciója nincs 

bekapcsolva. A funkció bekapcsolására 
vonatkozóan olvassa el az eszköz 
használati útmutatóját.

• A hangszóró nincs párosítási módban.
• A termék egy másik Bluetooth-kompatibilis 

eszközhöz csatlakozik. Válassza le az 
eszközt, majd próbálja meg újra.

Wifi
Nem lehet a wifi-hálózathoz csatlakozni.
• Ellenőrizze a WLAN-hálózat elérhetőségét 

az útválasztón.
• Helyezze közelebb a wifi-útválasztót a 

készülékhez.
• Győződjön meg arról, hogy a jelszó helyes.
• Ellenőrizze a WLAN-funkciót, vagy indítsa 

újra a modemet és a wifi-útválasztót.
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Play-fi
Nem sikerült az alkalmazásból felderíteni a 
Play-fi-kompatibilis eszközöket.
• Győződjön meg arról, hogy a készülék 

csatlakozik a wifi-hálózathoz.

Nem sikerült a Play-fi szolgáltatáson keresztül 
zenét lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a készüléken keresztül 

elérhető egyes hálózati szolgáltatások 
vagy hozzáférhető tartalmak nem érhetők 
el, ha a szolgáltató megszüntette az adott 
szolgáltatást.

• Ha az első beállítás sikertelen, zárja be 
a DTS Play-fi funkciókat biztosító Philips 
Sound alkalmazást. Indítsa újra az 
alkalmazást.

• Ha a hangszóró Stereo Pairs (Sztereó 
hangszórópár) vagy Surround Sound 
(Térhangzás) módba volt állítva, akkor 
az önállóan történő használat előtt 
az alkalmazásban le kell választani a 
hangszórót.
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9 Nyilatkozat
Az eszközön végzett bármilyen,  
az MMD Hong Kong Holding Limited által 
nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás 
a felhasználó termék használatára vonatkozó 
jogosultságának megszűnéséhez vezethet.

Megfelelőség

A TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy 
a termék teljesíti a vonatkozó  
2014/53/EU irányelv lényeges követelményeit. 
A Megfelelőségi nyilatkozat a  
www.philips.com/support oldalon található.

Környezetvédelem
Régi termék ártalmatlanítása

Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, 
illetve újból felhasználható anyagok és 
alkatrészek felhasználásával terveztük és 
készítettük.

Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt 
jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai 
uniós irányelv vonatkozik.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a 
termék akkumulátort tartalmaz, amelyre 
a 2013/56/EU európai uniós irányelv 
vonatkozik, ezért nem szabad azt a 
normál háztartási hulladékkal együtt 
ártalmatlanítani. Tájékozódjon elektromos 
és elektronikus termékek, valamint 
akkumulátorok begyűjtését végző, helyi 

szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatással 
kapcsolatban. Tartsa be a helyi szabályokat, 
és soha ne ártalmatlanítsa a terméket, illetve 
akkumulátort a normál háztartási hulladékkal 
együtt. A régi termékek és akkumulátorok 
megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre 
és emberi egészségre gyakorolt káros 
következmények megelőzésében.

Környezetvédelmi tudnivalók
Minden nélkülözhető csomagolást mellőztünk. 
Törekedtünk arra, hogy a csomagolás 
egyszerűen szétválasztható legyen három 
anyagra: kartonpapír (doboz), polisztirol hab 
(ütésvédő bélés) és polietilén (tasakok, szivacs 
védőlap).
A termék olyan anyagokat is tartalmaz, 
amelyek újrahasznosításához és újbóli 
felhasználásához a terméket egy erre 
specializálódott vállalatnak kell szétszerelnie. 
Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, 
használt elemek/akkumulátorok és régi 
berendezések ártalmatlanítására vonatkozó 
helyi előírásokat.

FCC-nyilatkozat (csak 
USA és Kanada esetén)
Az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. 
részének. A megfelelő működésnek az alábbi 
két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat 
káros interferenciát, és (2) a készüléknek el 
kell viselnie minden interferenciát, ideértve az 
olyan interferenciákat is, amelyek az eszköz 
nem kívánatos működését okozzák.

Figyelem

 • A készüléken végzett, a megfelelőségért felelős 
fél kifejezett jóváhagyása nélküli változtatások és 
módosítások érvénytelenítik a felhasználó berendezés 
használatára vonatkozó jogosultságát.

Megjegyzés

 • A berendezés a tesztelés során megfelelt az FCC 
szabályzat 15. Része értelmében a B. osztályú digitális 
eszközök korlátozásainak.
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Ezeket a korlátozásokat arra tervezték, 
hogy észszerű védelmet nyújtsanak a 
lakossági létesítményekben előforduló káros 
interferenciák ellen.
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát 
gerjeszt, használ és képes sugározni. 
Amennyiben a berendezést nem az 
utasításoknak megfelelően telepítik és 
használják, az káros interferenciát okozhat 
a rádiókommunikációs rendszerekben. 
Mindamellett nem garantálható, hogy egy 
adott telepítés esetén az interferencia nem 
fog létrejönni. Amennyiben az eszköz káros 
interferenciát okoz a rádió- és televízióvételben 
(amit a berendezés ki- és bekapcsolásával 
tud megállapítani), a felhasználó az 
alábbi intézkedésekkel kísérelheti meg az 
interferencia elhárítását:
(1) Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát.
(2) Növelje meg a berendezés és a 

vevőkészülék közötti távolságot.
(3) A berendezést a vevőkészülékétől 

különböző áramkörhöz kapcsolódó hálózati 
aljzathoz csatlakoztassa. 

(4) Kérjen segítséget értékesítőnktől vagy egy 
tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

Rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó 
figyelmeztető nyilatkozat
Az eszköz rádiófrekvenciás előírások szerinti 
bevizsgálása megtörtént, és az eszköz a 
hordozható üzemmódból eredő kitettségek 
mellett korlátozás nélkül használható.

IC-Kanada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Az eszköz olyan, engedélyek alól mentesülő 
adó(ka)t / vevő(ke)t tartalmaz, amelyek 
a Kanadai Tudományos és Gazdasági 
Fejlesztési Hivatal (Innovation, Science 
and Economic Development Canada) 
rádióhullámú szabványa alapján megfelelnek 
az engedélymentességhez szükséges 
előírásoknak. A megfelelő működésnek az 
alábbi két feltétele van:

1 Az eszköz nem okozhat interferenciát.

2 Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök 
által keltett interferenciát, beleértve azt is, 
amely az eszköz nemkívánatos működését 
eredményezheti.
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Védjegyekre vonatkozó 
információk

For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS, Inc. (for 
companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) 
or under license from DTS Licensing Limited (for all 
other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi 
logo are registered trademarks or trademarks of DTS, 
Inc. in the United States and other countries. 
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark 
of Wi-Fi Alliance®.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or 
later is required. Use of the Works with Apple badge 
means that an accessory has been designed to work 
specifically with the technology identified in the 
badge and has been certified by the developer to 
meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries.

The Spotify Software is subject to third party licenses 
found here: www. spotify.com/connect /third-party-
licenses.

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use 
of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is 
under license. Other trademarks and trade names are 
those of their respective owners.

Google, Google Play and Chromecast built-in are 
trademark of Google LLC. Google Assistant is not 
available in certain languages and countries.



A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak. A legújabb 
frissítésekért és dokumentumokért látogasson el a  
www.Philips.com/support oldalra. A Philips és a Philips Shield 
Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, és licenc 
alapján kerültek felhasználásra.
A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong 
Holding Limited vagy valamelyik fiókvállalata felelős, a termékhez 
kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited 
biztosítja.
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