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Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu 
www.philips.com/welcome
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1 Svarbu
Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir 
supraskite visas instrukcijas. Jei gedimų priežastis 
— instrukcijų nesilaikymas, garantija netaikoma.

Pagalba ir parama
Norėdami gauti išsamią pagalbą internetu, 
apsilankykite www.philips.com/support, kur 
galėsite:
•	 parsisiųsti naudotojo ir sparčiojo paleidimo 

vadovus
•	 žiūrėti vaizdinio mokymo vadovus 

(pateikiami tik pasirinktuose modeliuose)
•	 rasti atsakymus į dažnai užduodamus 

klausimus (DUK)
•	 el. paštu parašyti mums klausimą
•	 kalbėti su teikiančiu pagalbą mūsų atstovu. 
Norėdami pasirinkti kalbą, vadovaukitės 
tinklalapyje pateiktomis instrukcijomis ir įveskite 
savo gaminio modelio numerį.
Arba galite kreiptis į savo šalies klientų 
aptarnavimo tarnybą. Prieš susisiekdami su 
tarnyba, turėkite pasižymėję savo gaminio 
modelio ir serijos numerius. Šią informaciją galite 
rasti ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.

Svarbios saugos instrukcijos
•	 Perskaitykite šias instrukcijas.
•	 Išsaugokite šias instrukcijas.
•	 Laikykitės visų įspėjimų.
•	 Laikykitės visų instrukcijų.
•	 Nenaudokite šio įrenginio prie vandens.
•	 Valykite tik sausu skudurėliu.
•	 Neblokuokite ventiliacijos angų. 

Sumontuokite laikydamiesi gamintojo 
nurodymų.

•	 Nestatykite netoli šilumos šaltinių, 
pavyzdžiui, radiatorių, oro paskirstymo 
sistemos grotelių, krosnių ar kitų prietaisų 
(įskaitant stiprintuvus), kurie gamina šilumą.

•	 Nesumažinkite poliarizuoto arba 
įžeminimo kištuko numatytos saugos. 
Poliarizuotas kištukas turi du stulpelius, kurių 
vienas yra platesnis už kitą. Įžeminimo tipo 
kištukas turi du stulpelius ir trečią įžeminimo 
šakutę. Platusis stulpelis arba trečioji šakutė 
skirti jūsų saugumui. Jei kištukas netelpa 
į elektros lizdą, kreipkitės į elektriką, kad 
pakeistų pasenusį lizdą.

•	 Apsaugokite elektros laidą, kad nebūtų 
mindomas arba prispaustas, ypač prie 
kištukų, kištukinių lizdų ir prie jų išeigos iš 
prietaiso.

•	 Naudokite tik įtaisus / priedus, kuriuos 
nurodė gamintojas.

•	 Naudokite tik tuos vežimėlius, 
stovus, trikojus, laikiklius ar stalus, 
kuriuos nurodė gamintojas 
arba kurie buvo parduoti 
kartu su įrenginiu. Stumdami 
vežimėlį su įrenginiu, būkite atsargūs, kad 
nepargriūtumėte ir nesusižalotumėte.

•	 Įrenginį išjunkite kilus audrai su žaibu arba 
kai įrenginys yra ilgai nenaudojamas.

•	 Visą techninę priežiūrą turi atlikti 
kvalifikuotas aptarnavimo personalas. Būtina 
atlikti techninę priežiūrą, kai įrenginys buvo 
apgadintas, pvz., pažeistas elektros laidas 
arba kištukas, išsiliejo skystis arba į įrenginį 
pateko nereikalingų daiktų, įrenginys buvo 
veikiamas lietaus ar drėgmės, kai jis veikia 
netinkamai, arba buvo nukritęs.

•	 ĮSPĖJIMAS kaip naudotis baterija -Kad 
apsaugotumėte bateriją nuo nuotėkio, ir kad 
ji nesužalotų jūsų bei nesugadintų turto ar 
įrenginio:
•	 Tinkamai įdėkite visas baterijas, + ir -, 

kaip pažymėta ant įrenginio.
•	 Nemaišykite baterijų (senų su naujomis 

arba anglies su šarminėmis ir pan.).
•	 Išimkite baterijas, jei įrenginys buvo ilgai 

nenaudojamas.
•	 Nelaikykite baterijų arti pernelyg didelio 

karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulėje, 
netoli ugnies ir pan.

•	 Perchlorato medžiaga — gali būti 
taikomos specialios tvarkymo 
priemonės. Žr. www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
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•	 Gaminyje / nuotolinio valdymo pultelyje 
gali būti monetos / sagos formos buitinių 
baterijų, kurias galima praryti. Visada 
laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje 
vietoje! Praryta baterija gali sukelti rimtą 
sužalojimą arba net mirtį. Prarijus bateriją, 
sunkus vidinis nudegimas gali pasireikšti per 
dvi valandas.

•	 Jei įtariate, kad nurijote bateriją ar ji pateko 
į kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į 
gydytoją.

•	 Pakeitę baterijas, tiek naujas, tiek panaudotas, 
visada jas laikykite vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. Pakeitę bateriją, įsitikinkite, kad jos 
skyrius yra saugiai uždarytas.

•	 Jei baterijos skyriaus negalima tinkamai 
uždaryti, gaminio nenaudokite. Laikykite 
vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitės 
į gamintoją.

•	 Ant įrenginio neturi lašėti ar patekti 
vandens purslų.

•	 Pašalinkite pavojaus šaltinius (pavyzdžiui, 
daiktus, kuriuose yra skysčio, apšviestas 
žvakes).

•	 Šio įrenginio sudėtyje gali būti švino ir 
gyvsidabrio. Utilizuokite laikydamiesi 
vietinių, valstybinių ar federalinių įstatymų. 
Informaciją apie utilizavimą ar perdirbimą 
gali suteikti vietos valdžios institucijos. 
Dėl papildomos pagalbos dėl atliekų 
perdirbimo alternatyvų kreipkitės www.
mygreenelectronics.com arba www.eiae.org 
arba www.recycle.philips.com.

•	 Jei įtaiso išjungimui naudojamas MAITINIMO 
ŠALTINIO kištukas arba įrenginio jungtis, 
išjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas.

•	 Nedėkite šio įrenginio ant baldų, kuriuos 
gali pakreipti vaikas, ar į jį atsirėmęs, jį 
truktelėjęs, ant jo atsistojęs ar užlipęs 
suaugęs asmuo. Krintantis įrenginys gali 
sukelti rimtą sužalojimą ar net mirtį.

•	 Šio įrenginio negalima statyti į įmontuotą 
baldą, pavyzdžiui, knygų spintą ar stelažą, 
nebent būtų įrengiamas tinkamas vėdinimas. 
Įsitikinkite, kad aplink šį įrenginį būtų paliktas 
7,8 colių (20 cm) ar didesnis atstumas.

2 klasės įrenginio simbolis

Šis simbolis žymi, kad įrenginys turi dvigubą 
izoliacijos sistemą.

Šių saugos simbolių atpažinimas

Ši „žaibo strėlė“ nurodo, kad jūsų 
įrenginyje neizoliuotos medžiagos gali 
sukelti elektros smūgį. Visų namiškių 

saugumui nepašalinkite nuo įrenginio dangos.
„Šauktukas“ atkreipia dėmesį į 
tas vietas, kurias reikėtų atidžiai 
perskaityti, kad galėtumėte išvengti 
eksploatavimo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norint sumažinti gaisro ar elektros 
smūgio pavojų, šis įrenginys turėtų būti 
apsaugotas nuo lietaus ar drėgmės, ir ant jo 
negalima dėti daiktų, kuriuose yra skysčio (pvz., 
vazos).

ATSARGIAI: Norėdami išvengti elektros smūgio, 
įkiškite iki galo platųjį kištuką į plačią angą.

Gaminio priežiūra
Įrenginiui valyti naudokite tik mikropluošto 
šluostę.

Rūpinimasis aplinka

Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas

Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš 
aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, 
kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.

Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam 
taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.
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Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms 
baterijoms yra taikoma Europos direktyva 
2013/56 / ES, pagal kurią jų negalima išmesti 
kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų 
elektros ir elektronikos gaminių atliekų bei 
baterijų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių 
taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų 
kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. 
Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir 
baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą 
nuo galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinio naudojimo baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinio naudojimo baterijas, 
žiūrėkite skyrių „Baterijų įdėjimas“.

Atitiktis
Šis gaminys atitinka Europos bendrijos nustatytus 
radijo trikdžių reikalavimus.
„MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, 
kad šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 
2014/53 / ES reikalavimus ir kitas su ja susijusias 
nuostatas. Atitikties deklaraciją galite rasti 
svetainėje www.p4c.philips.com.

2 Jūsų 
„SoundBar“

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ 
nariu! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ 
teikiama pagalba, užregistruokite savo „SoundBar“ 
tinklalapyje www.philips.com/welcome.

Pagrindinis blokas
Šiame skyriuje pateikiama pagrindinio bloko 
apžvalga.

45

6

 
„Soundbar“ įjungimas arba perjungimas į 
budėjimo režimą. 

  (ŠALTINIS)
„Soundbar“ įvesties šaltinio pasirinkimas. 

 Garso stiprumas + / -
Pagarsina arba patildo.

 
Norėdami nutildyti mikrofoną, paspauskite 
mygtuką įjungtas / išjungtas. 

 Mikrofonas

 „Soundbar“ šviesos diodo indikatorius 
MAITINIMO ĮJUNGIMAS:
•	 Rodo numatytąjį įvesties šaltinio LED 

indikatorių pirmą kartą, vėliau pereina į 
paskutinę būseną, pvz. įvesties šaltinio, 
LED indikatoriaus, garsumo lygio ir 
mikrofono nutildymo arba nutildymo 
atšaukimo (pastabos: jei neatliksite jokių 
veiksmų per 3 minutes, šaltinio LED 
indikatorius automatiškai išsijungs). 
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•	 Budėjimo režimas: Šviesos diodo 
indikatorius „OFF“ (išjungta).

•	 Neatliekant jokių veiksmų 3 minutes 
ir LED lemputei, išsijungus, norėdami, 
kad būtų rodoma šaltinio būsena, 
paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo 
pultelio ar „Soundbar“ mygtuką, 
išskyrus maitinimo mygtuką.

BLUETOOTH BŪSENA:
•	 Siejimo režimas: mėlyna LED greitai 

blykčioja.
•	 Sujungta: dega nuolatinė šviesa.
•	 Išjungta: mėlyna LED lėtai blykčioja.

NUTILDYTO MIKROFONO BŪSENA:
•	 Mikrofonas nutildytas: 4 RGB 

apelsininės šviesos identifikatorius.

PAGALBINĖS ĮVESTIES BŪSENA:
•	 PAGALBINĖS ĮVESTIS / Audio įvestis: 

nuolatinė žalia šviesa.

OPTINĖ ĮVESTIES BŪSENA:
•	 OPTINĖ ĮVESTIS: raudona šviesa.

BENDRAAŠĖS JUNGTIES ĮVESTIES 
BŪSENA:
•	 BENDRAAŠĖ ĮVESTIS: nuolatinė 

purpurinė šviesa.

Garsas nutildytas:
•	 Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio 

garso nutildymo mygtuką. Dabartinė 
LED lemputė užsidegs balta spalva 
(keisdami į kitą šaltinį, garsą nutildykite). 
Dar kartą paspauskite garso nutildymo 
mygtuką. LED lemputė sugrįš į dabartinį 
LED šaltinį.

GOOGLE ASISTENTO TRIGERIS:
•	 Sistemos sustiprinimas: 4RGB LED 

lemputės lėtai degs balta pulsuojančia 
šviesa.

•	 Gamyklinis numatytasis parametrų 
nustatymas iš naujo: 4RGB LED 
lemputės degs pastovia šviesa ir po 0,5 
sek. išnyks.

•	 Laukiama „Hotword“ trigerio (raktinių 
žodžių): 4RGB LED lemputės šviesa 
išsijungia.

•	 „Hotword“ suaktyvintas: žiūrėkite „UX 
google“ asistento animaciją.

•	 Duodami balso komandą: žiūrėkite 
„UX google“ asistento animaciją.

•	 Gaukite balso komandos proceso 
rezultatą: žiūrėkite „UX google“ 
asistento animaciją.

•	 Pateikite balso komandos rezultatą: 
žiūrėkite „UX google“ asistento 
animaciją.

•	 Skirtasis komandai laikas: 4RGB LED 
lemputė greitai sumirksės 3 kartus

•	 Programinės aparatinės įrangos 
naujinimas: 4RGB LED lemputė lėtai 
degs balta pulsuojančia šviesa.

•	 Pasiekti maksimalų garsumą: visos 
4RGB du kartus greitai blykstelės balta 
šviesa.
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Nuotolinio valdymo pultelis

COAXIAL

1

2

4

6

3

5

11

7 8

109

1.   mygtukas
Perjungia įrenginį iš ON (įjungta) į OFF 
(išjungta) režimą.

2. Spausti ir kalbėti funkcija
Norėdami įjungti spausti ir kalbėti funkciją, 
spauskite šį mygtuką.

3.  Mygtukas 
„Bluetooth“ ryšys

4. VOL +(pagarsinti) mygtukas 
Pagarsina.

5. 
Norėdami valdyti muzikos atkūrimą: 
ankstesnis, takelis, pristabdymas / leidimas, 
sekantis takelis.

6. VOL -(patylinti) mygtukas 
Patylina.

7.  mygtukas
Norėdami sustabdyti muzikos atkūrimą, 
paspauskite šį mygtuką.

8.  mygtukas
Nutildo įrenginį arba toliau leidžia garsą.

9. AUX (pagalbinis) mygtukas 
Perjungia į AUX (pagalbinį) režimą.

10. OPTINIS mygtukas 
Perjungia į OPTINĮ režimą.

11. BENDRAAŠĖS JUNGTIES mygtukas
Perjungia į BENDRAAŠĖS JUNGTIES 
režimą.



LT 7

Jungtys
Šiame skyriuje pateikiama „SoundBar“ jungčių 
apžvalga.

COAXIAL OPTICAL AUX DC IN

 BENDRAAŠĖ JUNGTIS
Įjungimas į televizoriaus arba skaitmeninio 
įrenginio BENDRAAŠĖS JUNGTIES garso 
įvestį.

 OPTINĖ
Įjungimas į televizoriaus arba skaitmeninio 
įrenginio optinio garso išvestį.

 PAGALBINĖ
Analoginė garso įvestis, pavyzdžiui, iš MP3 
grotuvo (3,5 mm stereo).

 NUOLATINĖS SROVĖS ĮVESTIS
„Soundbar“ įjungimas į elektros maitinimo 
šaltinį.

3 Prijungimas
Šiame skyriuje paaiškinama, kaip prijungti 
„SoundBar“ prie televizoriaus ir kitų įrenginių.
Norėdami gauti informacijos apie pagrindines 
„SoundBar“ ir jos priedų jungtis, skaitykite 
sparčiojo paleidimo vadovą.

Pastaba

•	 Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo 
ir tiekimo duomenis, ieškokite jų techninių 
duomenų plokštelėje, esančioje ant gaminio 
nugarėlės arba jo apačioje.

•	 Prieš sujungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, ar 
visi įrenginiai išjungti iš maitinimo lizdo.

Vieta
Pastatykite „SoundBar“, kaip parodyta žemiau.
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SKAITMENINĖ 
OPTINĖ ĮVESTIS

1 Naudodamiesi optiniu laidu, prijunkite 
OPTINĘ „SoundBar“ jungtį prie 
televizoriaus ar kito įrenginio OPTINĖS 
IŠVESTIES jungties.
•	 Skaitmeninė optinė jungtis gali būti 

paženklinta SPDIF arba SPDIF OUT 
(išvestis).

3 parinktis: garso įjungimas per 3,5 mm  
stereogarso laidą
Įprastinės kokybės garsas

COAXIAL OPTICAL AUX DC IN

COAXIAL OPTICAL AUX DC IN

PAGALBINĖ

PAGALBINĖ

1 Naudodamiesi 3,5 mm stereogarso laidu, 
prijunkite AUX (pagalbinę) „SoundBar“ 
jungtį prie televizoriaus ar kito įrenginio 
PAGALBINĖS jungties.

Garso įjungimas iš TV ir kitų 
įrenginių

1 parinktis: garso įjungimas per 
bendraašį kabelį
Geriausios kokybės garsas

COAXIAL OPTICAL AUX DC IN

BENDRAAŠĖ 
JUNGTIS

1 BENDRAAŠIU kabeliu prijunkite 
BENDRAAŠĘ „SoundBar“ jungtį prie 
BENDRAAŠIO ar kito įrenginio.

2 parinktis: garso įjungimas per 
skaitmeninį optinį laidą
Geriausios kokybės garsas

COAXIAL OPTICAL AUX DC IN

COAXIAL OPTICAL AUX DC IN

SKAITMENINĖ 
OPTINĖ ĮVESTIS

SKAITMENINĖ 
OPTINĖ ĮVESTIS

OPTINĖ IŠVESTIS

OPTINĖ IŠVESTIS
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4 „SoundBar“ 
naudojimas

Šis skyrius paaiškins, kaip naudoti „SoundBar“ 
norint leisti garso įrašą iš prijungtų įrenginių.

Prieš pradėdami

•	 Sujunkite reikiamas jungtis, kurios aprašytos 
sparčiojo paleidimo vadove, arba atsisiųskite 
naudotojo vadovą iš www.philips.com/support.

•	 Perjunkite „SoundBar“ į kitiems įrenginiams 
tinkamą šaltinį.

Garso reguliavimas

1 Norėdami pagarsinti arba patildyti, 
paspauskite +/- (garso stiprumas).
•	 Norėdami nutildyti garsą, paspauskite 

.
•	 Norėdami atkurti garsą, vėl paspauskite  

arba paspauskite +/- (garso stiprumas).

Garsumo lygio būsena:

•	 Garso lygiui pasiekus 25% per 0,5 sek., viena 
iš keturių RGB LED lempučių pereis nuo 
silpnos iki stipraus ryškumo šviesos.

•	 Garso lygiui pasiekus 50% per 0,5 sek., du 
iš keturių RGB LED lempučių užsidegs, 
1-oji LED degs nuolatine šviesa, tačiau 2-oji 
LED pereis nuo silpnos iki stipraus ryškumo 
šviesos.

•	 Garso lygiui pasiekus 75% per 0,5 sek., trys 
iš keturių RGB LED lempučių užsidegs, 
pirmosios dvi LED degs nuolatine šviesa, 
tačiau 3-oji LED pereis nuo silpnos iki 
stipraus ryškumo šviesos.

•	 Garsui pasiekus maksimalų lygį per 0,5 sek., 
užsidegs keturios RGB LED lemputės, 3 
LED degs nuolatine šviesa, tačiau 4-asis 

LED pereis nuo silpno iki stipraus ryškumo 
šviesos.

MP3 grotuvas
Norėdami klausytis garso įrašų failų arba muzikos, 
prijunkite MP3 grotuvą.

Ko prireiks

•	 MP3 grotuvo.
•	 3,5 mm stereogarso laido.
1 Naudodami 3,5 mm stereogarso laidą, 

prijunkite MP3 grotuvą prie „SoundBar“ 
AUX (pagalbinės) įvesties jungties.

2 Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio 
valdymo mygtuką PAGALBINIS ir pasirinkite 
PAGALBINĮ režimą.

3 Norėdami pasirinkti ir paleisti garso įrašų 
failus ar muziką, paspauskite MP3 grotuvo 
mygtukus.

Aplinkos sąlygos:
Darbinė temperatūra 0 ~ 35 °C,
Darbinė drėgmė 65+/-20 % RH

Veikimo dažnis:
BT: 2402-2480 MHz, 2,4 G 
„Wi-Fi“: 2412-2472 MHz 
5G„Wi-Fi“: 1 dažnių juostos intervalas: 5150 
MHz - 5250 MHz, 
2 dažnių juostos intervalas: 5250-5350 MHz,
3 dažnių juostos intervalas: 5470-5725 MHz 
Didžiausia išėjimo galia:
„Bluetooth“: ≤ 10 dBm, WiFi ≤ 20 dBm

Veikimo dažnis Europoje gali būti naudojamas be 
apribojimų.

5150-5250 MHz ir 5250-5350 MHz dažnių 
juostoje, o 5150-5250 MHz ir 5250-5350 MHz 
dažnių juostoje gali veikti tik patalpose.

Kad būtų laikomasi radijo dažnių (RD) poveikio 
gairių, šią įrangą reikia montuoti ir naudoti 
mažiausiai 20 cm atstumu tarp radijo bangas 
skleidžiančio įrenginio ir kūno.
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Atkūrimas per TV
Norėdami leisti garso failus ar muziką, prijunkite 
televizorių. 

Ko prireiks

•	 TV su bendraaše jungtimi.
•	 Bendraašio garso kabelio.
1 Naudodami BENDRAAŠĮ kabelį prijunkite 

televizorių prie BENDRAAŠĖS „SoundBar“ 
jungties.

2 Norėdami pasirinkti BENDRAAŠĮ režimą, 
paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje 
mygtuką BENDRAAŠIS.

COAXIAL 1
BENDRAAŠĖ 

JUNGTIS

BENDRAAŠĖ 
JUNGTIS

BENDRAAŠĖ 
JUNGTIS

purpurinė

Garso paleidimas per 
„Bluetooth“
Per „Bluetooth“ prijunkite „SoundBar“ prie 
„Bluetooth“ įrenginio (pavyzdžiui, „iPad“, 
„iPhone“, „iPod touch“, „Android“ telefono 
ar nešiojamojo kompiuterio) ir galėsite 
klausytis įrenginyje laikomų garso įrašų failų per 
„SoundBar“ kolonėles.

Ko prireiks

•	 „Bluetooth“ įrenginio, palaikančio „A2DP“ 
ir „AVRCP“ „Bluetooth“ profilius bei 4.2 
„Bluetooth“ versiją.

•	 Veikimo diapazonas tarp „SoundBar“ ir 
„Bluetooth“ įrenginių yra maždaug 4 metrai 
(13 pėdų).

1 Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio 
mygtuką , jei norite pasirinkti „SoundBar“ 
„Bluetooth“ režimą.

 „Soundbar“ indikatoriuje pradės 
mirksėti mėlyna šviesa.

2 „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“, 
suraskite ir pasirinkite „Philips TAPB400“, 
kad galėtumėte pradėti jungtis (žr. 
„Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą, 
kaip įjungti „Bluetooth“).

 Sujungimo metu „Soundbar“ indikatoriuje 
pradės mirksėti mėlyna šviesa.

3 Palaukite, kol „SoundBar“ indikatoriuje 
užsidegs nuolatinė mėlyna spalva.

 Jei nepavyksta prisijungti, indikatorius 
nuolat mirksi silpnai.

4 Pasirinkite ir atkurkite garso įrašų failus ar 
muziką „Bluetooth“ įrenginyje.
•	 Grojimo metu, jei skambina, muzikos 

grojimas pristabdomas.
•	 Jei „Bluetooth“ įrenginys palaiko 

AVRCP profilį, nuotolinio valdymo 
pultelyje galite paspausti 
, jei norite praleisti garso takelį, arba 
paspauskite,  kad pristabdytumėte / 
toliau tęstumėte grojimą.

5 Norėdami išeiti iš „Bluetooth“, pasirinkite 
kitą šaltinį.
•	 Kai sugrįšite į „Bluetooth“ režimą, 

„Bluetooth“ ryšys išliks aktyvus.

Pastaba

•	 Muzikos srautinis siuntimas gali nutrūkti dėl tarp 
įrenginio ir „SoundBar“ atsiradusių trikdžių, tokių kaip 
siena, metalinis dengiantis įrenginį apvalkalas, arba kiti 
šalia esantys įrenginiai, veikiantys tuo pačiu dažniu.

•	 Jei norite prijungti „SoundBar“ prie kito „Bluetooth“ 
įrenginio, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite 
ir laikykite nuspaudę , kad atjungtumėte šiuo metu 
prijungtą „Bluetooth“ įrenginį.
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„Google“ balso asistentas
Pirma paspauskite „Gerai Google “, tada 
užduokite programai klausimų arba liepkite jai 
atlikti šiuos veiksmus:
„Groti džiazą“
„Pagarsinti“
„Nustatyti 13 minučių picos laikmatį“
„Ar man šiandien reikia skėčio?“

Įtaisytas „Google 
Chromecast“
Norėdami mėgautis šia funkcija, atlikite tris toliau 
nurodytus veiksmus:
1. Naudodami „Google Home App“, prijunkite 

telefoną ar planšetinį kompiuterį prie to 
paties „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio prijungta 
kolonėlė.

2. Perduokite prenumeruojamus garso bei 
vaizdo įrašus „podcasts“, muziką ir kita iš 
100 „Chromecast“ įgalintų programėlių. 
Norėdami paleisti, „Chromecast“ įgalintoje 
programėlėje, bakstelėkite mygtuką 
„Perduoti“.

3. Norėdami klausytis muzikos per kolonėlę, 
„Chromecast“ įgalintoje programėlėje 
bakstelėkite mygtuką „Perduoti“.

Google Home

Google Play
GET IT ON

App Store
Available on the

Atsisiųskite ir paleiskite „Google Home“ programėlę 
telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Nustatykite 
įrenginį „Google Home“ programėlėje.

1 
VEIKSMAS

2 
VEIKSMAS

3 
VEIKSMAS

Susiekite su bet kuriuo „Bluetooth“ įrenginiu
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Gamyklinių nustatymų 
naudojimas
Įjungę kolonėlę, 15 sekundžių laikykite nuspaudę 
mygtukus „VOL-“ ir „VOL +“. Kolonėlė išsijungs 
pati ir iš naujo nustatys gamyklinius numatytuosius 
parametrus.

5 Sieninis 
tvirtinimas

Pastaba

•	 Netinkamai pritvirtintas prie sienos įrenginys gali 
sukelti nelaimingą atsitikimą, sužaloti ar įrenginį 
sugadinti. Jei turite klausimų, galite kreiptis į savo 
šalies klientų aptarnavimo tarnybą.

•	 Prieš tvirtindami prie sienos, įsitikinkite, kad siena 
gali išlaikyti „SoundBar“ svorį.

Varžto ilgis / skersmuo

Priklausomai nuo „SoundBar“ tvirtinimo prie 
sienos būdo, įsitikinkite, kad naudojate tinkamo 
ilgio ir skersmens varžtus.

> 35 mm/1,378"

3,0-3,5 mm/0,12"-0,14"

4 mm/ 
0,16"

Žiūrėkite iliustraciją sparčiojo paleidimo vadove, 
kaip pritvirtinti „SoundBar“ prie sienos.
1)  Išgręžkite sienoje dvi skyles.
2)  Į skyles įdėkite spraustelius ir įsukite varžtus.
3)  Pakabinkite „SoundBar“ ant tvirtinamųjų 

varžtų.
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6 Gaminio 
specifikacijos

Pastaba

•	 Specifikacijos ir dizainas gali būti pakeisti be 
išankstinio įspėjimo.

Stiprintuvas
•	 Bendroji RMS išėjimo galia: 

30W RMS (+/- 0,5 dB, 1% THD)
•	 Dažnio atsakas: 50 Hz-15 kHz / ± 3 dB
•	 Signalo ir triukšmo santykis: 

> 65 dB (CCIR) / (A svertinis garso lygis)
•	 Visiškas harmoninis iškraipymas: < 1 %
•	 Įvesties jautrumas:

•	 LINIJINĖ ĮVESTIS: 450 mV +/- 50 mV

Garsas
•	 AUX IN(3,5 mm): analoginė garso įvestis  

Optinė: Skaitmeninė garso įvestis  
Bendraašė: bendraašė garso įvestis

•	 Diskretizavimo dažnis:
•	 MP3: 8 kHz, 11 kHZ, 12 kHZ, 16 kHZ, 

22 kHZ, 24 kHZ, 32 kHZ, 44,1 kHZ, 
48 kHZ,

•	 Pastovioji sparta bitais:
•	 MP3: 8 kbps-320 kbps

„Bluetooth“
•	 „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, 

GAVDP, DID
•	 „Bluetooth“ versija: 4.2
•	 Dažnių juosta / išėjimo galia: 

2402 - 2480 MHZ / ≤ 12 dBm

Pagrindinis blokas
„SoundBar“
•	 Elektros energijos tiekimas: 100-240 V~,  

50 / 60 Hz
•	 Suvartojamoji galia: 18V/2A
•	 Matmenys (P x A x G): 

560 X 65 X 107 mm
•	 Svoris: XX kg
•	 Įmontuoti garsiakalbiai: 2 x 2,25 "viso 

diapazono + 2 x L120 * W50 mm pasyvūs 
radijo bangų įrenginiai

Nuotolinio valdymo pultelio baterijos
•	 2 x AAA-R03-1,5 V

Budėjimo režimo informacija
•	 Kai gaminys 30 minučių neveikia, jis 

automatiškai persijungia į tinklu įjungiamą 
budėjimo režimą.

•	 Norėdami išjungti „Bluetooth“ ryšį, 
nuotolinio valdymo pultelyje palaikykite 
paspaudę .

•	 Norėdami įjungti „Bluetooth“ ryšį, 
suaktyvinkite „Bluetooth“ ryšį „Bluetooth“ 
įrenginyje.
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7 Gedimų 
šalinimas

Įspėjimas

•	 Elektros smūgio pavojus Niekada neišimkite 
gaminio iš apvalkalo.

Kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite 
taisyti įrenginio patys.
Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš 
prašydami techninės pagalbos, patikrinkite šiuos 
punktus.
Jei problema išliko, pagalbos kreipkitės adresu 
www.philips.com/support.

Pagrindinis blokas

„SoundBar“ mygtukai neveikia.
•	 Keletui minučių išjunkite „SoundBar“ iš 

maitinimo šaltinio, tada vėl prijunkite.

Garsas

Iš „SoundBar“ kolonėlių nesklinda garsas.
•	 Prijunkite einantį iš „SoundBar“ garso laidą 

prie televizoriaus ar kitų įrenginių.
•	 Nustatykite iš naujo gamyklinius „SoundBar“ 

parametrus.
•	 Nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite 

tinkamą garso įvestį.
•	 Patikrinkite, ar „SoundBar“ nėra nutildytas.

Iškraipytas garsas arba aidas.
•	 Jei garso įrašas sklinda iš televizoriaus per 

„SoundBar“, įsitikinkite, kad televizorius yra 
nutildytas.

„Bluetooth“

Įrenginys neprisijungia prie „SoundBar“.
•	 Šis įrenginys nepalaiko suderinamų profilių, 

kurie yra būtini „SoundBar“.

•	 Neaktyvinote įrenginio „Bluetooth“ 
funkcijos. Norėdami aktyvinti šią funkciją, 
skaitykite įrenginio naudotojo vadovą.

•	 Įrenginys prijungtas netaisyklingai. Taisyklingai 
prijunkite įrenginį (žr. „Garso įrašų leidimas 
per „Bluetooth“ 10 psl.).

•	 „SoundBar“ jau yra prijungtas prie kito 
„Bluetooth“ įrenginio. Išjunkite prijungtą 
įrenginį ir bandykite dar kartą.

Prasta garso įrašų leidimo iš prijungto 
„Bluetooth“ įrenginio kokybė.
•	 Prastas „Bluetooth“ ryšys. Perkelkite įrenginį 

arčiau „SoundBar“ arba pašalinkite visas 
kliūtis tarp įrenginio ir „SoundBar“.

Prijungtas „Bluetooth“ įrenginys nuolat įsijungia 
ir išsijungia.
•	 Prastas „Bluetooth“ ryšys. Perkelkite įrenginį 

arčiau „SoundBar“ arba pašalinkite visas 
kliūtis tarp įrenginio ir „SoundBar“.

•	 Norėdami išvengti trikdžių, išjunkite 
„Bluetooth“ įrenginio „Wi-Fi“ funkciją.

•	 Kai kuriuose „Bluetooth“ įrenginiuose galima 
automatiškai išjungti „Bluetooth“ ryšį, kad 
būtų taupoma energija. Tai nesukelia jokių 
„SoundBar“ veikimo sutrikimų.



„Bluetooth“® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, 
Inc.“, todėl minėtus ženklus „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir 
prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
„Google“, „Google Home“, „Google Play“, įtaisytas „Chromecast“ ir kiti susiję ženklai ir logotipai yra „Google 
LLC“ prekės ženklai.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.
„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių 
ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD 
Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong 
Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.
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