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1 Önemli

Emniyet
Önemli güvenlik talimatları
• Güç kaynağı voltajının, ürünün arkasında 

veya altında yazılı olan voltajla aynı 
olduğundan emin olun.

• Hoparlör sıvı damlamasına veya 
sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.

• Hoparlörün üzerine herhangi bir tehlike 
kaynağı koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, 
yanan mumlar).

• Havalandırma için hoparlörün etrafında 
yeterli boş alan olduğundan emin olun.

• Lütfen hoparlörü 0°C ile 45°C arasındaki 
sıcaklıklarda güvenli bir şekilde kullanın.

• Yalnızca üretici tarafından belirtilen  
ekleri/aksesuarları kullanın.

Uyarı

 • Bu hoparlörün muhafazasını asla çıkarmayın.
 • Bu hoparlörün herhangi bir parçasını asla yağlamayın.
 • Bu hoparlörü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
 • Bu hoparlörü asla diğer elektrikli ekipmanların üzerine 

yerleştirmeyin.
 • Bu hoparlörü yalnızca iç mekanlarda kullanın. Bu 

hoparlörü su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
 • Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak 

alevden veya ısıdan uzak tutun.
 • Pil yanlış türde bir pille değiştirilirse patlama riski olur.

5G Wi-Fi Cihazı için

5150–5350 MHz bandında çalışan cihaz, 
ortak kanallı mobil uydu sistemleri için 
zararlı parazit potansiyelini azaltmak için 
yalnızca iç mekanda kullanım için uygundur.

Yardım ve Destek

Kapsamlı çevrim içi destek için  
www.philips.com/support adresini ziyaret 
ederek:
• kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç 

kılavuzunu indirin
• video eğitimlerini izleyin (yalnızca belirli 

modellerde mevcuttur)
• sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulun
• bize bir soru e-postası gönderin
• destek temsilcimizle sohbet edin.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki 
talimatları izleyin ve ardından ürün model 
numaranızı girin.
Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici 
Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. 
İletişime geçmeden önce ürününüzün 
model numarasını ve seri numarasını not 
edin. Bu bilgiyi ürününüzün arkasında veya 
altında bulabilirsiniz.
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2 Kablosuz 
hoparlörünüz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e 
hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten 
tam olarak yararlanmak için ürününüzü 
www.philips.com/support adresine kaydedin.

Kutuda ne var?
Paketteki ögeleri kontrol edin ve tanımlayın:
• Hoparlör
• Güç adaptörü
• Güç kablosu
• Hızlı başlangıç kılavuzu
• Güvenlik formu
• Dünya çapında garanti

Hoparlöre genel bakış

Ön

11

10

Arka

a 
• Durumu belirtir.
• Ambilight TV moduyla eşleştirme 

yapmak için 3 saniye basılı tutun.
• LED ışık modunu seçmek için basın.

b 
• Sesi artırmak veya azaltmak için basın.
• LED ışık parlaklığını artırmak için  ve 

 tuşlarına bir kez basın.
• LED ışık parlaklığını azaltmak için  

ve  tuşlarına bir kez basın.

c 
• Bluetooth/Play-Fi oynatmada oynatır, 

duraklatır veya devam ettirir.
• Sonraki LED ışık rengini seçmek için  

ve  tuşuna bir kez basın.

d Wi-Fi LED göstergesi (Beyaz)
LED Durumu Durum

Yanıp sönüyor Wi-Fi Erişim Noktası (AP)  
modu

Çift yanıp 
sönüyor

Wi-Fi Korumalı Kurulum  
(WPS) modu

Sabit yanıyor Bağlı / Eşleştirilmiş
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e  Wi-Fi Kurulumu düğmesi
• Play-fi için Wi-Fi kurulumunu başlatın.
• WPS modunu etkinleştirmek için 

düğmeye 3 saniye basılı tutun.
• AP modunu etkinleştirmek için 

düğmeye 8 saniye basılı tutun.

f  For service (Yükseltme için)
• Yalnızca hoparlör yazılım yükseltmesi 

için USB soketi. Oynatma işlevi yok.

g  DC in (DC giriş)
• Güç kaynağına bağlayın.

h 
• Eşleştirme işlevini etkinleştirmek 

veya mevcut eşleştirilmiş Bluetooth 
cihazının bağlantısını kesmek için 
basılı tutun.

i  Reset (Sıfırlama)
• Fabrika varsayılanlarını geri yüklemek 

için keskin bir nesneyle 5 saniye basın.

j  Audio in (Ses girişi)
• Harici bir ses cihazı için ses giriş soketi 

(3,5 mm).

k Dahili LED ışık
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3 Başlarken

Gücü takma
• Hoparlör DC girişi ile çalışır.
• Adaptör kablosunu hoparlörün DC in 

portuna ve bir elektrik prizine bağlayın.
• Ürün hasarı riski! Güç kaynağı voltajının, 

ürünün arkasında veya altında yazılı olan 
voltajla aynı olduğundan emin olun.

LED Durumu Durum

40 saniye boyunca 
mavi renkte dönme

Yönlendiriciye  
bağlanmaya çalışılıyor

Kapalı Wi-Fi bağlantısı başarılı

5 saniye boyunca 
kırmızı renkte yanıp 
sönme

Wi-Fi bağlantısı  
başarısız oldu

1

40 sn

Açma ve kapatma

Hoparlörü kapatmak için adaptör kablosunu 
ana prizden çıkarın.

Not

 • Hoparlör, kullanıcı işlemi ve müzik çalma olmazsa  
15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.
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4 Bağlama

Wi-Fi'ye Bağlanma 
(Kablosuz Çalışma)

(iOS ve Android sürümü için)
Bu ünite ile cep telefonlarını, tabletleri 
(iPad, iPhone, iPod touch, Android 
telefonlar vb.) aynı Wi-Fi ağına 
bağlayarak, ses dosyalarını dinlemek 
üzere soundbar'ı kumanda etmek 
için DTS Play-fi destekli Philips Sound 
uygulamasını kullanabilirsiniz.

1 DTS Play-fi destekli Philips Sound 
uygulamasını telefonunuza veya 
tabletinize indirin ve yükleyin.

Philips Sound

• Yönlendiricinizin açık olduğundan ve 
düzgün çalıştığından emin olun.

Not

 • Cihaz versiyonuna bağlı olarak, işlem ekranı 
ve işlemleri gerçekleştirme şekli değişiklik 
gösterebilir.

2 Telefonunuzu veya tabletinizi, 
soundbar'ınızı bağlamak istediğiniz 
aynı Wi-Fi ağına bağlayın.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Wi-Fi bağlantısını başlatmak için 
arka kabinde bulunan  (Wi-Fi) 
düğmesine 8 saniye basılı tutun.

8 sn

 å Hoparlör ikinci bir ses çıkardıktan 
sonra düğmeyi bırakın.

İki ses

4 Ön kabindeki Wi-Fi ışık göstergesinin 
hızlı yanıp sönmeden yavaş yanıp 
sönmeye geçmesini bekleyin. Yavaşça 
yanıp sönmeye başlaması, hoparlörün 
Wi-Fi kurulum moduna girdiğini 
gösterir.

Hızlı yanıp sönme Yavaş yanıp sönme
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5 DTS Play-fi destekli Philips Sound 
uygulamasını başlatın. Bu ürünü Wi-Fi 
ağınıza bağlamak için uygulamadaki 
talimatları izleyin.

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 Wi-Fi bağlantısın tamamlandıktan 
sonra, Wi-Fi ışık göstergesi yanıp 
sönmeyi kesecek ve sabit yanacaktır. 
Bu ürünü Wi-Fi ağınızda kurduktan 
sonra, aynı ağdaki herhangi bir 
akıllı telefon veya tabletten kontrol 
edebilirsiniz.

7 Bağlantıdan sonra cihaz adını 
değiştirebilirsiniz. Aralarından seçim 
yapabileceğiniz birkaç isim bulunur 
veya isim listesinin sonunda Custom 
Name (Özel İsim) seçerek kendi 
adınızı oluşturabilirsiniz. Aksi takdirde 
varsayılan isim uygulanır.

8 Bağlantıdan sonra bu ürün bir yazılım 
güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk 
kurulumunuzu yaptığınızda son 
sürüm yazılıma yükseltin. Yazılım 
yükseltmesi birkaç dakika sürebilir. 
Yükseltme sırasında hoparlörünüzün 
fişini çekmeyin, cihazınızı kapatmayın 
veya ağdan ayrılmayın.

Not

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

 • İlk kurulum başarısız olursa, ikinci ses duyulana 
ve Wi-Fi ışığı yavaş bir şekilde yanıp sönene 
kadar soundbar'daki  (Wi-Fi) düğmesine  
8 saniye basılı tutun. Wi-Fi bağlantısını 
sıfırlayın, uygulamayı yeniden başlatın ve 
kurulumu tekrar başlatın.

 • Bir ağdan diğerine geçmek isterseniz, 
bağlantıyı yeniden kurmanız gerekir. Wi-Fi 
bağlantısını sıfırlamak için soundbar üzerindeki 

 (Wi-Fi) düğmesine 8 saniye basılı tutun.
 • İlk kurulum başarılı olmazsa, DTS Play-fi 

destekli Philips Sound uygulamasını kapatın. 
Uygulamayı yeniden başlatın ve kurulumu 
tekrar deneyin.
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AirPlay kurulumu
iOS cihazının (iOS7 veya üstü) ve 
hoparlörün Wi-Fi bağlantısını kurmak için 
AirPlay'i kullanın.

1 iOS cihazı: Ayarlar > Wi-Fi > ev ağını 
[Play-Fi Device (xxxxxx)] seçin

 å Wi-Fi kurulumuna gidin. Play-Fi 
cihaz adı yaklaşık 5 saniye içinde 
görüntülenir.

Settings

 å Airplay kurulumunda Play-Fi 
cihazını seçin.

 å Kurulum tamamlandığında 
“Done” düğmesine basın.

 å Wi-Fi bağlantısın tamamlandıktan 
sonra, Wi-Fi ışık göstergesi 
yanıp sönmeyi kesecek ve sabit 
yanacaktır.

Sabit

2 Cihazı adlandırmak için Philips Sound 
Uygulamasına dönün.

3 Bağlantıdan sonra cihaz adını 
değiştirebilirsiniz. Aralarından seçim 
yapabileceğiniz birkaç isim bulunur 
veya isim listesinin sonunda Custom 
Name (Özel İsim) seçerek kendi 
adınızı oluşturabilirsiniz. Aksi takdirde 
varsayılan isim uygulanır.

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

1  (Wi-Fi) 
düğmesini  
3 saniye basılı 
tutun. Bir ses 
duyarsınız ve  
Wi-Fi ışığı çift 
yanıp sönmeye başlar.

2 Yönlendiricinizdeki WPS düğmesine 
basın. Düğme normalde bu WPS 
logosuyla işaretlenmiştir.

3 Wi-Fi bağlantısın tamamlandıktan 
sonra, Wi-Fi ışık göstergesi yanıp 
sönmeyi kesecek ve sabit yanacaktır.

Not

 • WPS, tüm yönlendiricilerde standart bir özellik 
değildir. Yönlendiricinizde WPS özelliği yoksa 
Standart Wi-Fi Kurulumunu kullanın.

 • WPS modundan çıkmak istiyorsanız  (Wi-Fi) 
düğmesine bir kez basın, yoksa 2 dakika sonra 
otomatik olarak çıkar.

WPS
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Hoparlörü Philips Play-fi 
özellikli TV'ye bağlama

1 İnternete bağlı DTS Play-fi TV'nizi 
çalıştırın.

 » TV’nin sesi kapatılır.

2 TV'deki Settings (Ayarlar) menüsüne 
girin.

 » Settings > Sound > DTS Play-fi 
(Ayarlar > Ses > 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

SolidSabit

Surround ses Kurulumu 
Ekrandaki kurulumu takip edin.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

TV Ses Kurulumu
Ayrıca TV'nin sesini kablosuz olarak 
ev hoparlörlerinize aktarabilirsiniz. 
Ekrandaki kurulumu takip edin.

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 Aydınlatma 
işlemi

Hoparlörün dahili LED ışığını Philips 
Ambilight TV'nizin rengini takip edecek 
şekilde ayarlayabilirsiniz. Alternatif 
olarak, ışığı önceden ayarlanmış bir renk 
stili gösterecek şekilde ayarlayabilir veya 
ışığı kapatabilirsiniz.

Işık modunu değiştirmek için 
hoparlördeki  düğmesine art arda basın: 
1. Ambilight ile çalışır / Müziği takip eder 
(bağlı bir Ambilight TV olmadığında veya 
Ambilight TV bağlantısı olmadığında),  
2. Ortam ışığı, 3. Kapalı.

5 sn

Ambilight TV ile 
eşleştirme
Hoparlörlerinizi Ambilight TV'nin 
renklerini takip edecek şekilde ayarlayın. 
Hoparlör, Ambilight efektini TV 
ekranından genişletecektir.

1 Kuruluma başlamadan önce, hoparlör 
ve TV'nin aynı Wi-Fi ağına bağlı 
olduğundan emin olun.

2 Philips Ambilight TV'yi açın. Ambilight 
TV eşleştirmesinin kurulumu TV'de 
yapılmalıdır.

3 Ambilight TV'de gösterildiği gibi 
yapılandırmayı etkinleştirin:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(Ayarlar > Ambilight > Ambilight 
uzantısı > Ambilight+Philips Kablosuz 
Ev Hoparlörleri > Yapılandır).

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 TV'deki kurulum talimatlarını 
izleyin. Ambilight TV ile eşleştirme 
moduna girmek için hoparlördeki  
düğmesine uzun basmanız için size 
rehberlik edecektir.

5 Hoparlör eşleştirme için açıldığında 
LED'ler sarı renkte yanıp söner.

5 sn

6 Hoparlör Ambilight TV ile 
eşleştirildiğinde, hoparlördeki LED 
ışığı Ambilight TV'yi takip edecektir.

Not

 • Eşleştirme 2 dakika sonra zaman aşımına 
uğrayacaktır.
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Müziği takip et
Bağlı bir Ambilight TV yoksa veya 
Ambilight TV bağlantısı kesilirse, müzik 
çalma sırasında hoparlördeki LED ışığı 
otomatik olarak Müziği Takip Et'e geçer.
Sesin dinamiklerini takip eden tarzlardan 
birini seçebilirsiniz.

1 LED ışığını ayarlamak için hoparlördeki 
 düğmesine Mod 1 "Ambilight ile 

Çalış / Müziği takip et" moduna basın.

2 Önceden ayarlanmış renk stillerinden 
birini seçebilirsiniz. Rengi ayarlamak 
için  ve  tuşlarına basarak 
istediğiniz renk stilini seçin.

Ortam Işığı modu
Hoparlörünüzün ortam ışığı modu 
(Salon modu), ses çalarak veya çalmadan 
LED ışığını (statik ışık) açmanıza imkan 
sağlar. Böylece odanızı led ışık ile 
aydınlatabilirsiniz.

1 LED ışığını ayarlamak için hoparlördeki 
 düğmesine Mod 2 "Ortam Işığı" 

moduna basın.

2 Önceden ayarlanmış renk stillerinden 
birini seçebilirsiniz. Rengi ayarlamak 
için  ve  tuşlarına basarak 
istediğiniz renk stilini seçin.

Ortam ışığı stilleri şunlardır:
• Sıcak beyaz — Varsayılan statik renk
• Sıcak Lav - Kırmızı statik renk
• Derin Su - Mavi statik renk
• Yeşil Doğa - Yeşil statik renk
• Turuncu — Turuncu statik renk
• Limon — Sarı statik renk
• Lavanta — Açık Mor statik renk
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Not

 • Ortam ışığı modunda güç kaynağını bağlı tutun. Ortam 
ışığı modunda ağ veya Bluetooth bağlantısı gerekli 
değildir.

Parlaklığı ayarlama
LED ışık parlaklık seviyesini ayarlayın.
• LED ışık parlaklığını artırmak için  ve 

 tuşlarına bir kez basın.
• LED ışık parlaklığını azaltmak için  

ve  tuşlarına bir kez basın.

LED ışığı Kapatma
LED ışığını kapatmak ve Mod 3 "Kapalı" 
moduna geçmek için hoparlördeki  
düğmesine basın.

Genel Bakış

Mod Ambilight TV LED durumu Eylem

1

Ambilight TV'yi 
takip et

Eşleştirilmiş Ambilight TV'nin rengini 
takip et

• Eşleştirme moduna girmek 
için 3 saniye basılı tutun.

Müziği takip et Eşleştirilmemiş Müzik çalarken sesin ritmine 
göre değişir

• Rengi seçmek için  ve  
düğmesine basın.

• Parlaklığı artırmak/azaltmak 
için  ve  düğmesine 
basın.

2
Ortam Işığı 
(Salon modu)

Statik renk

3 Kapalı Kapalı
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6 Oynatma

Bluetooth cihazlarından 
oynatma
Bu hoparlör ile Bluetooth cihazınızdan 
gelen sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Not

 • Cihazınızda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden 
emin olun.

 • Hoparlörü ve Bluetooth cihazınızı eşleştirmek için 
maksimum mesafe 20 metredir (66 fit).

 • Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan 
uzak tutun.

1 Bluetooth eşleştirme moduna girmek 
için arka kabindeki  düğmesine  
8 saniye basılı tutun.

2 Bluetooth cihazında Bluetooth'u açın, 
bağlantıyı başlatmak için "Play-Fi 
Device (XXXXXX)-BT” ögesini arayın 
ve seçin.

3 Bluetooth cihazınızda ses dosyalarını 
veya müziği seçin ve oynatın.

LED göstergesi Açıklama

Yavaşça mavi yanıp 
sönüyor

• Eşleştirme için hazır
• Son bağlanan cihazı 

yeniden bağlanma 

Sabit mavi Bağlandı

Not

 • Bir cihazın bağlantısını kesmek için, LED göstergesi 
hızla mavi yanıp sönene kadar  düğmesine 2 saniye 
basılı tutun.

 • Hoparlörü açtığınızda, her zaman başarıyla bağlandığı 
son cihaza otomatik olarak yeniden bağlanmayı dener.

 • Eşleştirme bilgilerini silmek için, LED göstergesi yavaşça 
mavi renkte yanıp sönene kadar  düğmesine 6 saniye 
basılı tutun.

Oynatmayı kontrol etme
Müzik çalarken

Oynatmayı duraklatmak veya 
devam ettirmek için basın

Ses seviyesini ayarlayın

Harici bir cihazı dinleme

1

2

Ses dosyalarınızı veya müziğinizi 
oynatmak için MP3 çalarınızı bağlayın.

Neye ihtiyacınız var?
• Bir Mp3 çalar.
• Bir adet 3,5 mm stereo ses kablosu.

1 3,5 mm stereo ses kablosunu 
kullanarak MP3 çaları bu üründeki 
AUDIO IN konektörüne bağlayın.

2 Ses dosyalarını veya müziği seçmek 
ve oynatmak için MP3 çalarınızdaki 
düğmelere basın.

Spotify dinleme
Telefonunuzu, tabletinizi veya 
bilgisayarınızı Spotify için uzaktan 
kumanda olarak kullanın.
Nasıl yapılacağını öğrenmek için  
spotify.com/connect adresine gidin.
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Cihaz yazılımını 
yükseltme
En iyi özellikleri ve desteği almak 
için ürününüzü en son cihaz yazılımı 
sürümüyle güncelleyin.

Philips Sound aracılığıyla cihaz yazılımını 
güncelleyin
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Ayarlar > İnce Ayar / Cihaz Yazılımını 
Güncelle)

MCU ve DSP için cihaz yazılımı, DTS  
Play-fi destekli Philips Sound aracılığıyla 
son sürüme yükseltilebilir. Ayarlar 
menüsüne gidin ve kontrol etmek için PS 
Fine Tune / Update Firmware seçeneğini 
seçin. Yükseltme istenmiyorsa, otomatik 
olarak devam etmek için yükseltildi 
simgesine basılabilir.

Bu ürün Wi-Fi'ye bağlandığında, kablosuz 
cihaz yazılımı güncellemesi alabilir. Bu 
ürünün performansını artırmak için her 
zaman en son cihaz yazılımı sürümüne 
yükseltin.

Fabrika ayarları
Cihazı varsayılan ayara sıfırlama.

1 Hoparlörü güce bağlayın, bir iğne 
kullanarak hoparlörün arkasındaki 
Reset düğmesine 5 saniye basın.

 å Bir ses duyacaksınız. Ardından 
hoparlör otomatik olarak yeniden 
başlayacaktır.

 å Hoparlör fabrika varsayılanlarına 
geri yüklenir.
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7 Ürün 
özellikleri 

Not

 • Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin 
değiştirilebilir.

 

Genel bilgiler
Güç kaynağı 100-240V~ 50/60Hz

Güç tüketimi < 60W

Beklemede güç 
tüketimi < 0,5W

Boyutlar (G x Y x D) 142 x 253 x 142mm

Ağırlık (ana ünite) 2,328Kg

Çalışma Sıcaklığı 0°C - 40°C 
 

Amplifikatör
Çıkış gücü

60W RMS
120W MAKS

Frekans tepkisi 50-20000Hz

Sinyal gürültü oranı > 70db

Toplam harmonik 
bozulma 1%

 

Hoparlörler
Empedans 4oHm

Giriş gücü
30W (woofer)
20W (upfiring)
10W (tweeter)

Hoparlör sürücüsü

1 x 3,5” woofer
1 x 25MM tweeter
2 x pasif radyatörler
1 x 2,5” Orta Menzilli  
upfiring

Bluetooth
Bluetooth sürümü V5.0, AAC, SBC

Frekans aralığı 2402 ~ 2480 MHz

Maksimum geçiş gücü 4dBm 

Uyumlu Bluetooth 
profilleri A2DP

Bluetooth aralığı yaklaşık 20m
 

Ağ destekli
Kablosuz ağ 802.11 a/b/g/n/ac

2.4G Wi-Fi verici 
frekans aralığı 2412-2462MHz

2.4G Wi-Fi verici gücü 13±2dBm

5G Wi-Fi verici frekans 
aralığı 5150-5850MHz

5G Wi-Fi verici gücü 11±2dBm
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8 Sorun 
giderme

Uyarı

 • Elektrik çarpması riski. Ürünün kasasını asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü 
asla kendiniz onarmaya çalışmayın.
Bu ürünü kullanırken sorun yaşıyorsanız, 
servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki 
hususları kontrol edin. Hâlâ bir sorununuz 
varsa, www.philips.com/support adresinden 
destek alın.

Genel
Güç yok
• DC çıkışında güç olduğundan emin olun.
• Hoparlörün DC IN soketinin doğru şekilde 

bağlandığından emin olun.
• Güç tasarrufu özelliği olarak, hoparlör, 

ses sinyali alınmadığında veya ses cihazı 
bağlanmadığında 15 dakika sonra 
otomatik olarak kapanır.

Ses yok
• Bu hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.
• Bağlı cihazın ses seviyesini ayarlayın.
• AUDIO IN modunda, Bluetooth üzerinden 

müzik çalmanın durdurulduğundan emin 
olun.

• Bluetooth cihazınızın çalışma mesafesinde 
olduğundan emin olun.

Hoparlör yanıt vermiyor
• Hoparlörü yeniden başlatın.

Bluetooth
Bağlı bir Bluetooth cihazından ses çalma 
kalitesi düşük.
• Bluetooth alımı zayıf. Cihazı hoparlöre 

yaklaştırın veya cihaz ile hoparlör 
arasındaki engelleri kaldırın.

Bluetooth cihazımda bu ünitenin Bluetooth 
adını bulamıyorum
• Bluetooth cihazınızda Bluetooth işlevinin 

etkinleştirildiğinden emin olun.
• Üniteyi Bluetooth cihazınızla yeniden 

eşleştirin.

Bluetooth cihazıma bağlanamıyorum
• Cihazın Bluetooth işlevi etkin değil. İşlevin 

nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için 
cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

• Hoparlör eşleştirme modunda değil.
• Bu ürün, Bluetooth özellikli başka bir 

cihaza zaten bağlı. Bağlantıyı kesin ve 
tekrar deneyin.

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

kullanılabilirliğini kontrol edin.
• Wi-Fi yönlendiriciyi üniteye yaklaştırın.
• Şifrenin doğru olduğundan emin olun.
• WLAN işlevini kontrol edin veya modemi 

ve Wi-Fi yönlendiriciyi yeniden başlatın.

Play-fi
Uygulamada play-fi destekli cihazlar 
bulunamıyor.
• Cihazın Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin 

olun.

Play-fi müzik çalınamıyor.
• Servis sağlayıcının hizmetini sonlandırması 

durumunda, belirli şebeke hizmetlerine 
veya cihaz aracılığıyla sağlanan içeriklere 
erişilemeyebilir.

• İlk kurulum başarılı olmazsa, DTS Play-fi  
destekli Philips Sound uygulamasını 
kapatın. Uygulamayı yeniden başlatın.

• Hoparlör, Stereo Pairs (Stereo Çiftler) veya 
Surround Sound (Surround Ses) olarak 
ayarlandığında, ayrı olarak kullanılmadan 
önce uygulamadan hoparlörün 
bağlantısının kesilmesi gerekir.
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9 Dikkat
Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited 
tarafından açıkça onaylanmadan yapılan 
herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, 
kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz 
kılabilir.

Uygunluk

İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., bu 
ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel 
gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine 
uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk 
Beyanını www.philips.com/support adresinde 
bulabilirsiniz.

Çevrenin bakımı
Eski ürününüzün atılması

Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden 
kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve 
bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 
2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında 
olduğu anlamına gelir.

Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa 
Yönergesi kapsamındaki ve normal ev 
atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği 
anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler 
ve piller için yerel ayrı toplama sistemi 
hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, 
ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla 
birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin 

doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı 
için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı 
olur.

Çevre bilgisi
Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. 
Ambalajın üç malzemeye ayrılmasını 
kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), 
polistiren köpük (tampon) ve polietilen 
(torbalar, koruyucu köpük levha).
Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından 
demonte edildiğinde geri dönüştürülebilen 
ve yeniden kullanılabilen malzemelerden 
oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, 
bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla 
ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

FCC Beyanı (yalnızca ABD 
ve Kanada)
Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne 
uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula 
tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden 
olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen 
çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil 
alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Uyarı

 • Bu ünitede, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça 
onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, 
kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz 
kılabilir.

Not

 • Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. 
Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun 
bulunmuştur.
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Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı 
parazite karşı makul koruma sağlamak üzere 
tasarlanmıştır.
Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, 
kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak 
kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde 
zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, 
belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının 
garantisi yoktur. Bu ekipman, ekipmanı 
kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo 
veya televizyon alımında zararlı parazite neden 
olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir 
veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye 
çalışması önerilir:
(1) Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
(2) Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
(3) Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden 

farklı bir devre üzerindeki prize takın. 
(4) Yardım için satıcıya veya deneyimli bir 

radyo/TV teknisyenine danışın.

RF Uyarı Bildirimi
Cihaz, genel RF'ye maruz kalma 
gereksinimlerini karşılayacak şekilde 
değerlendirilmiştir. Cihaz, taşınabilir maruziyet 
koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

IC-Kanada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma 
Kanada'nın lisanstan muaf RSS’leri ile uyumlu, 
lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalıştırma 
aşağıdaki iki koşula tabidir:

1 Bu cihaz parazite neden olmayabilir.

2 Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde 
çalışmasına neden olabilecek parazitler 
dahil her türlü paraziti kabul etmelidir.
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Ticari marka bildirimi

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.



Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son güncellemeler 
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edin. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin 
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