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1 Önemli
Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları 
okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından 
dolayı kaynaklanan hasarların meydana gelmesi 
durumunda, garanti geçerli değildir.

Yardım ve destek
Kapsamlı çevrimiçi destek için, 
www.philips.com/support adresini ziyaret ederek 
•	 kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç 

kılavuzunu indirebilir
•	 video eğitimlerini izleyebilir (yalnızca belirli 

modeller için bulunur)
•	 Sıkça sorulan soruların (SSS) cevaplarını 

bulabilir,
•	 sorularınızı bize e-posta ile gönderebilir,
•	 destek temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.  
Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri 
izleyin ve sonra da ürün model numaranızı girin.
Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Bakım 
Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim 
kurmadan önce, ürününüzün model numarasını 
ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri 
ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Önemli güvenlik talimatları
•	 Bu talimatları okuyun.
•	 Bu talimatları saklayın.
•	 Tüm uyarıları önemseyin.
•	 Tüm talimatları izleyin.
•	 Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
•	 Sadece kuru bez ile temizleyin.
•	 Havalandırma açıklıklarını kapatmayın. 

Üretici talimatlarına uygun olarak kurulum 
yapın.

•	 Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya 
ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler 
dahil) gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.

•	 Polarize edilmiş ya da topraklanmış fişlerin 
güvenlik korumalarını engellemeyin. 
Polarize bir fiş, biri diğer A topraklama 

fişinden daha geniş olan iki uca sahiptir, 
iki ucu ve üçüncü bir topraklama ucu 
bulunmaktadır.  Geniş ağız veya üçüncü 
uç güvenliğiniz için sağlanmıştır. Verilen fiş 
prizinize uymuyorsa, eski prizi değiştirmek 
için bir elektrikçiye danışın.

•	 Güç kablosunu, özellikle fişlerde, uygun 
prizlerde ve cihazdan çıkış noktalarında 
üzerinde yürünülmesi veya sıkışması 
durumuna karşı koruyun.

•	 Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/
aksesuarları kullanın.

•	 Yalnızca üretici tarafından belirtilen ya da 
cihazla birlikte satılan taşıyıcı araç, sehpa, 
üç ayaklı sehpa, destek ya da masa ile 
birlikte kullanın. Bir taşıyıcı araç 
kullanıldığında, devrilmeden dolayı 
yaralanmayı önlemek için taşıyıcı 
araç/cihaz kombinasyonunu 
taşırken dikkatli olun.

•	 Şimşekli havalarda veya uzun süre 
kullanılmadığında bu cihazın fişini çekin.

•	 Tüm servis hizmetleri için kalifiye servis 
personeline başvurun. Cihaz, güç kaynağı 
kablosu veya fişi hasar gördüğünde, 
üzerine sıvı döküldüğünde veya üzerine 
nesne düştüğünde, cihaz yağmura ya da 
neme maruz kaldığında, normal olarak 
çalışmadığında veya düştüğü zaman gibi 
herhangi bir şekilde hasar görmüşse servis 
gereklidir.

•	 Pil kullanımı DİKKAT - Bedensel yaralanma, 
mülk hasarı veya ünitede hasara neden 
olabilecek pil sızıntısını önlemek için:
•	 Tüm pillerin + ve - kutuplarını 

ünitelerde belirtildiği gibi doğru şekilde 
takın.

•	 Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya 
karbon ve alkalin, vb. gibi).

•	 Ürün uzun süre kullanılmayacağı zaman 
pilleri çıkarın.

•	 Piller güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı 
sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.

•	 Perklorat Malzeme - özel işlem 
gerekli olabilir. www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate adresine 
bakınız.
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•	 Ürün/uzaktan kumanda yutulabilir bir bozuk 
para/düğme tip pil içerebilir. Pilleri her 
zaman çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
muhafaza edin! Yutulması halinde, pil ciddi 
yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. 
Yutulduktan sonra iki saat içinde ciddi iç 
yanma meydana gelebilir.

•	 Bir pilin yutulduğundan veya vücudun 
herhangi bir yerine yerleştirildiğinden 
şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.

•	 Pilleri değiştirdikten sonra, her zaman tüm 
yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak 
tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini 
tamamen güvenli olduğundan emin olun.

•	 Pil yuvası tamamen güvenlik altına 
alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın.  
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun ve 
üretici ile irtibata geçin!

•	 Cihaz sıvı damlamassına ya da sıçramasına 
maruz kalmamalıdır. 

•	 Cihazın üzerine tehlikeli kaynakları 
(örneğin, sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) 
koymayın.

•	 Bu cihaz, kurşun ve cıva içerebilir. Yerel, 
Eyalet veya Federal yasalara göre atın. 
Atma veya geri dönüşüm bilgileri için yerel 
yetkililerle irtibata geçin. Geri dönüşüm 
seçenekleri hakkında daha fazla yardım için, 
lütfen www.mygreenelectronics.com veya 
www.eiae.org ya da www.recycle.philips.
com bakın.

•	 ŞEBEKE fişi veya cihaz fiş ve prizlerinin 
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı 
durumlarda bağlantı kesme cihazı çalışmaya 
hazır durumda kalmalıdır.

•	 Bu cihazı, bir çocuk ve bir yetişkin 
tarafından eğilebilen, çekilebilen, üzerinde 
durulabilinen veya tırmanılan mobilya 
üzerine yerleştirmeyin. Düşen cihaz, ciddi 
yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

•	 Bu cihaz, uygun havalandırma sağlanmadıkça, 
kitaplık veya raf gibi yerleşik bir tesisat içine 
yerleştirilmemelidir. Bu cihazın etrafında 
7,8 inç (20 cm) veya daha fazla boşluk 
bıraktığınızdan emin olun.

Sınıf II ekipman simgesi

Bu sembol, ünitenin çift yalıtım sistemine sahip 
olduğunu gösterir.

Bu güvenlik sembollerini bilin

Bu ‘yıldırım’ işareti cihazınızdaki 
yalıtılmamış malzemenin elektrik 
çarpmasına neden olabileceğini 
gösterir. Evinizdeki herkesin güvenliği 

için, lütfen ürün muhafazasını çıkarmayın.
“Ünlem işareti”, işletme ve bakım 
sorunlarını önlemek için ekteki 
yazıdaki, yakından okumanız gereken 

özelliklere dikkat çeker.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini 
azaltmak için bu cihaz yağmura veya neme maruz 
bırakılmamalı ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler bu 
cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin 
geniş ucunu geniş yuvaya tam olarak oturtun.

Ürün bakımı 
Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez 
kullanın.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması

Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar 
kullanılabilinir yüksek kaliteli malzeme ve 
bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/
EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu 
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anlamına gelir.

Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte 
atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi 
kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.
Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar 
için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi 
edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri 
asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski 
ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre 
ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye 
yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma 
bölümüne bakın.

Uygunluk
Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit 
gereksinimlerine uygundur.
Burada, MMD Hong Kong Holding Limited 
Şirketi, bu ürünün 2014/53/EUsayılı Direktifin 
esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun 
olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı  
www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

2 Soundbar
Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips’e 
Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm desteklerden 
yararlanmak için www.philips.com/welcome 
adresinde SoundBar'ınızı kaydediniz.

Ana ünite
Bu bölüm ana üniteye genel bakışı içerir.

45

6

 
Soundbar'ı açma veya beklemeye alma. 

  (KAYNAK)
Soundbar için bir giriş kaynağı seçer.  

 Ses +/-
Sesi yükseltir ya da azaltır.

 
Mikrofonu sessiz açık/kapalı yapmak için 
düğmeye basın. 

 Mikrofon

 Soundbar’ın LED göstergesi  
GÜCÜ AÇ:
•	 İlk defada varsayılan giriş kaynağının 

led göstergesini gösterir daha sonra 
son durumu gösterir, örn. giriş kaynağı, 
led gösterge, ses seviyesi ve mikrofon 
sessiz veya sessiz kapalı (Notlar: 3 
dakika içinde hiçbir işlem yapılmazsa, 
kaynak led göstergesi otomatik olarak 
kapanır). 

•	 Bekleme: LED gösterge KAPALI.
•	 3 dakika içinde hiçbir işlem yapılmadığı 

zaman LED söndüğünde,kaynağın 
durumunu göstermek için uzaktan 
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kumanda ve Soundbar'ın güç düğmesi 
dışında herhangi bir düğmesine basın.

BLUETOOTH DURUMU:
•	 Eşleştirme modu: mavil led hızlı yanıp 

söner.
•	 Bağlı: Düz Mavi.
•	 Bağlantı kesik: mavil led yavaş yanıp 

söner.

MİKROFON SESSİZ DURUMU:
•	 Mikrofon Sessiz: 4 RGB Turuncu.

AUX GİRİŞ DURUMU:
•	 AUX IN/Ses giriş: Düz Yeşil.

OPTİK GİRİŞ DURUMU:
•	 OPTİK DURUMU: Düz Kırmızı.

COAXIAL GİRİŞ DURUMU:
•	 COAXIAL IN: Düz Mor.

Sesi Sessize alma:
•	 Uzaktan kumandadaki sessiz düğmesine 

basın, mevcut led ışığı beyaz renge 
değişir (başka bir kaynağa geçtiğinizde 
sessiz kalır). Sessiz düğmesine tekrar 
basın, led mevcut kaynak ledine geri 
döner.

GOOGLE ASİSTAN BAŞLATICISI:
•	 Sistem Yükseltme: 4RGB LED'leri yavaş 

yanıp sönerek beyaz renk gösterir. 
•	 Fabrika Ayarlarına Varsayılana Sıfırlama: 

4RGB LED'leri 0,5 saniyelik sabit yanma 
ile soluklaşarak beyaz renk gösterir. 

•	 Hotword başlatıcı için bekleme: 4RGB 
led ışığı kapalı.

•	 Hotword başlatıldı: UX google asistanı 
animasyonlarına bakınız. 

•	 Sesli komut söyleme sırasında: UX 
google asistanı animasyonlarına bakınız. 

•	 Sesli komutun işlem sonucu: UX google 
asistanı animasyonlarına bakınız. 

•	 Sesli komut sağlama sonucu: UX google 
asistanı animasyonlarına bakınız. 

•	 Komut zaman aşımı: 4RGB led 3 kere 
hızlı yanıp söner.

•	 Ürün yazılımı yükseltme: 4RGB ledi 
tüm beyaz yavaş yanıp söner.

•	 Maks sese ulaşma: 4RGB tümü iki kere 
hızlı yanıp sönerek beyaz gösterir.
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Uzaktan kumanda

COAXIAL

1

2

4

6

3

5

11

7 8

109

1.   Düğmesi
Cihazı AÇIK ve KAPALI modları arasında 
değiştirir.

2. Bas Konuş 
Bas konuş işlevini etkinleştirmek için basın.

3.  Düğmesi 
Bluetooth Bağlantısı

4. VOL + Düğmesi 
Sesi yükseltir.

5. 
Müzik çalmayı kontrol etmek için kısa basın: 
önceki, parça, duraklat / oynat, sonraki parça.

6. VOL - Düğmesi 
Sesi azaltır.

7.  Düğmesi
Müzik çalmayı durdurmak için basın.

8.  Düğmesi
Üniteyi sessize alır ya da sesi geri açar. 

9. AUX Düğmesi 
AUX moduna geçer.

10. OPTICAL Düğmesi 
OPTICAL moduna geçer.

11. COAXIAL Düğmesi
COAXIAL moduna geçer.
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Bağlantı noktaları
Bu bölüm, SoundBar'ınızda bulunan bağlantı 
noktalarına genel bir bakışı içerir.

COAXIAL OPTICAL AUX DC IN

 COAXIAL
TV'deki veya dijital cihazdaki bir COAXIAL 
ses çıkışına bağlayın.

 OPTICAL
TV'deki veya dijital cihazdaki bir optical ses 
çıkışına bağlayın.

 AUX
Analog ses girişi, örneğin MP3 oynatıcısı 
(3,5 mm stereo).

 DC IN
Soundbar'ı güç kaynağına bağlayın.

3 Bağlantı yapma
Bu bölüm SoundBar'ınızı TV'ye ve diğer cihazlara 
bağlamanıza yardımcı olur.
SoundBar'ınızın ve aksesuarlarının temel 
bağlantıları hakkında bilgi almak için hızlı başlangıç 
kılavuzuna bakın.

Not

•	 Tanımlama ve tedarik derecelendirmeleri için, 
ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına 
bakın.

•	 Herhangi bir bağlantı yapmadan veya 
değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik 
prizinden çıkarıldığından emin olun.

Yerleştirme
SounBar'ı aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.
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OPTİK DİJİTAL 
GİRİŞ

1 Bir optik kablo kullanarak, SoundBar'ınızdaki 
OPTICAL konektörünü TV veya başka bir 
cihazdaki OPTICAL OUT'a bağlayın.
•	 Dijital optik konnektörü SPDIF veya 

SPDIF OUT olarak etiketlenmiştir. 

Seçenek 3: Bir 3,5 mm stereo ses 
kablosu ile ses bağlantısı yapma 
Temel kalite ses

COAXIAL OPTICAL AUX DC IN

COAXIAL OPTICAL AUX DC IN

AUX

AUX

1 Bir 3,5 mm stereo kablo kullanarak, 
SoundBar'ınızdaki AUX konektörünü TV 
veya başka bir cihazdaki AUX bağlantısına 
bağlayın.

TV ve diğer cihazlardan ses 
bağlantısı

Seçenek1: Bir COAXIAL kablo ile ses 
bağlantısı yapma
En kaliteli ses

COAXIAL OPTICAL AUX DC IN

COAXIAL

1  Bir COAXIAL kablosu kullanarak, 
SoundBar'ınızdaki COAXIAL konektörünü 
COAXIAL'e veya başka bir cihaza bağlayın.

Seçenek 2: Bir dijital optik kablo ile 
ses bağlantısı yapma 
En kaliteli ses

COAXIAL OPTICAL AUX DC IN

COAXIAL OPTICAL AUX DC IN

OPTİK DİJİTAL 
GİRİŞ

OPTİK DİJİTAL 
GİRİŞ

OPTİK ÇIKIŞ

OPTİK ÇIKIŞ
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4 Soundbar'ınızı 
kullanma

Bu bölüm, bağlı cihazlardan ses çalmak için 
SoundBar'ı kullanmanıza yardımcı olur.

Başlamadan önce 

•	 Hızlı Başlangıç Kılavuzunda açıklanan gerekli 
bağlantıları yapın veya Kullanım Kılavuzunu 
www.philips.com/support adresinden 
indirin.

•	 SoundBar'ı diğer cihazlar için doğru kaynağa 
getirin.

Ses düzeyini ayarlama

1 Ses seviyesini yükseltmek ya da azaltmak için 
+/- (Ses) basın.
•	 Sessize almak için  basın.
•	 Sesi geri açmak için  tekrar basın ya 

da +/- (Ses) basın.

Ses seviyesi durumu:

•	 Ses seviyesi 0,5s içinde % 25 seviyesinde 
olduğu zaman, dört RGB ledinden biri, loş 
parlaklıktan düz renge doğru yanar.

•	 Ses seviyesi 0,5s içinde % 50 seviyesinde 
olduğu zaman, dört RGB ledinden ikisi, 
birinci LED düz yanar, ikinci LED loş 
parlaklıktan düz renge doğru yanar.

•	 Ses seviyesi 0,5s içinde % 75 seviyesinde 
olduğu zaman, dört RGB ledinden üçü,  ilk iki 
LED düz yanar, üçüncü LED loş parlaklıktan 
düz renge doğru yanar.

•	 Ses seviyesi 0,5s içinde Maks. seviyesinde 
olduğu zaman 3 led düz yanar, 4. LED loş 
parlaklıktan düz renge doğru yanar.

MP3 çalar
Ses dosyalarınızı veya müzik çalmak için MP3 
çalarınızı bağlayın.

Ne gerekli?

•	 Bir MP3 çalar
•	 Bir 3,5 mm stereo ses kablosu
1 3,5 mm stereo kablo kullanarak, MP3 çaları 

SounBar'ınızdaki AUX bağlantısına bağlayın.
2 Uzaktan kumanda üzerinde AUX basarak 

AUX modunu seçin.
3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve 

çalmak için MP3 çaların düğmelerine basın. 

Çevre Koşulları:
Çalışma Sıcaklığı 0 ~ 35°C,
Çalışma nemi 65 +/- 20%RH

Çalışma Frekansı:
BT: 2402-2480 MHz, 2,4 G 
Wi-Fi: 2412-2472 MHz 
5G Wi-Fi: Bant 1: 5150 MHz ila 5250 MHz, 
Bant 2: 5250-5350 MHz,
Bant 3: 5470-5725 MHz 
Maks. RF çıkış gücü:
Bluetooth: ≤ 10 dBm, WiFi ≤ 20 dBm

Çalışma frekansı Avrupa da kısıtlama olmaksızın 
kullanılabilir.

5150-5250 MHz ve 5250-5350 MHz frekans 
bandı için, 5150-5250 MHz ve 5250-5350 MHz 
frekans bandındaki işlemler yalnızca iç mekan 
kullanımıyla sınırlandırılmıştır.

RF maruz kalma kuralları ile uyum sağlamak için 
bu ekipman, radyatör ve vücudunuz arasında 
en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve 
çalıştırılmalıdır.
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TV oynatma
Ses dosyası veya müzik çalmak için TV'ye bağlayın. 

Ne gerekli?

•	 COAXIAL bağlantılı ile bir TV.
•	 Bir COAXIAL ses kablosu
1 COAXIAL kablo kullanarak, TV'yi 

SounBar'ınızdaki COAXIAL bağlantısına 
bağlayın.

2 COAXIAL modunu seçmek için uzaktan 
kumanda üzerindeki COAXIAL'e basın.

COAXIAL 1
COAXIAL

COAXIAL

COAXIAL

Mor

Bluetooth aracılığıyla ses 
çalma 
Bluetooth ile SoundBar'ı Bluetooth cihazınıza 
bağlayın (bir iPad, iPhone, iPod touch, Android 
telefon veya dizüstü bilgisayar gibi) ve ardından 
cihazda kayıtlı ses dosyalarını SoundBar 
hoparlörleriniz aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

Ne gerekli?

•	 A2DP ve AVRCP Bluetooth profilini 
destekleyen ve Bluetooth sürümü 4.2 olan 
bir Bluetooth cihazı.

•	 SoundBar ve Bluetooth cihazı arasındaki 
çalışma aralığı yaklaşık 4 metredir (13 fit).

1 Uzaktan kumanda üzerinde  basarak 
Bluetooth modunu seçin.

 Soundbar göstergesi mavi yanıp söner.
2 Bluetooth cihazında, Bluetooth’u açın ve 

aramaya başlayın, bağlantıyı başlatmak için 
Philips TAPB400'ü seçin (Bluetooth'un nasıl 
etkinleştirileceğiyle ilgili Bluetooth cihazın 
kullanım kılavuzuna bakın).

 Bağlantı sırasında, Soundbar göstergesi 
mavi yanıp söner.

3 Sounbar'ın göstergesi düz mavi oluncaya 
kadar bekleyin.

 Bağlantı başarısız olursa, gösterge sürekli 
olarak daha düşük bir hızda yanıp söner.

4 Bluetooth cihazınızdaki ses dosyalarını veya 
müziği seçin ve çalın.
•	 Çalma sırasında, eğer bir çağrı gelirse, 

müzik çalma duraklatılır.
•	 Bluetooth cihazınız AVRCP profilini 

destekliyorsa, uzaktan kumandadaki 
bir parçaya atlamak için  tuşuna 
basabilir veya oynatımı duraklatmak 
/ devam ettirmek için  tuşuna 
basabilirsiniz.

5 Bluetooth'tan çıkmak için diğer kaynak seçin.
•	 Bluetooth moduna geri gelindiğinde, 

Bluetooth bağlantısı etkin kalır.

Not

•	 Müzik akışı duvar, cihazı örten metalik muhafaza 
veya yakınlarda aynı frekansta çalışan diğer 
cihazlar gibi, cihaz ile SoundBar arasındaki 
engellerle kesilebilir.

•	 SoundBar'ınızı başka bir Bluetooth cihazla 
bağlamak istiyorsanız,mevcut bağlı olduğu 
Bluetooth cihazı ile bağlantısını kesmek için 
uzaktan kumandadaki  tuşunu basılı tutun.
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Google Ses Asistanı
Sadece "OK Google" ile başlayın, sonra sorular 
sorun veya şu şekilde yapmasını söyleyin: 
"Biraz jazz çal"
"Sesi yükselt"
"Pizza için 13 dakikalık zamanlayıcı ayarla"
"Bugün şemsiye almam gerekiyor mu?"

Dahili Google Chromecast 
Bu özellikten faydalanmak için aşağıdaki üç adımı 
izleyin:
1. Bir telefon veya tableti, Google Home 

uygulamasını kullanarak hoparlörünüzle aynı 
Wi-Fi ağına bağlayın.

2. 100'den fazla Chromecast etkin 
uygulamadan podcast, müzik ve daha 
fazlasını yayınlayın. Chromecast etkin bir 
uygulamada oynatmak için Cast düğmesine 
dokunun.

3. Chromecast etkin bir uygulamada 
hoparlörünüzde müzik oynatmak için Cast 
düğmesine dokunun.

Google Home

Google Play
GET IT ON

App Store
Available on the

Google Ev uygulamasını bir Telefona veya 
tablete indirin ve çalıştırın. Cihazınızı Google Ev 
uygulamasında ayarlayın.

ADIM 
1

ADIM 
2

ADIM 
3

Herhangi bir Bluetooth cihazı ile eşleştirin 
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Fabrika ayarlarını uygulama
Hoparlör gücü açıkken, VOL- ve VOL + 
düğmesini 15 saniye boyunca basılı tutun, 
hoparlör kendi kendine kapanacaktır ve fabrika 
varsayılan ayarlarına sıfırlanacaktır.

5 Duvara monte

Not

•	 Uygunsuz duvar montajı kazaya, yaralanmaya veya 
hasara neden olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz 
varsa, ülkenizdeki Tüketici Bakım Hizmetleri ile 
iletişime geçebilirsiniz.

•	 Duvar montajı yapmadan önce, duvarın 
SoundBar'ınızın ağırlığını taşıyabildiğinden emin 
olun.

Vida uzunluğu/çapı

SoundBar'ınızı duvar montajı tipine bağlı olarak, 
uygun uzunlukta ve çapta vida kullandığınızdan 
emin olun.

> 35 mm/1,378"

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

4 mm/ 
0,16"

SoundBar'ı duvara nasıl monte edeceğiniz 
konsunuda, hızlı başlangıç kılavuzundaki çizime 
bakın.
1) Duvarda iki delik açın. 
2) Dübelleri ve vidaları deliklere sabitleyin.
3) SoundBar'ı sabitleme vidalarına asın.
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6 Ürün özellikleri

Not

•	 Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin 
değiştirilebilir.

Amplifikatör
•	 RMS Toplam çıkış gücü: 

30 W RMS (+/- 0,5 dB, 1%THD)
•	 Frekans tepkisi: 50 Hz-15 kHz / ± 3 dB
•	 Sinyal-gürültü oranı: 

> 65 dB (CCIR) / (A-ağırlıklı)
•	 Toplam Harmonik Bozulma: < 1 %
•	 Giriş hassasiyeti:

•	 GİRİŞ HATTI: 450 mV +/- 50 mV

Ses
•	 AUX IN(3,5 mm): Analog ses girişi 
•	 Optik: Dijital ses girişi 
•	 Koaksiyel: Koaksiyel ses girişi
•	 Örnekleme frekansı:

•	 MP3: 8 kHz, 11 kHZ, 12 kHZ, 16 kHZ, 
22 kHZ, 24 kHZ, 32 kHZ, 44,1 kHZ, 
48 kHZ,

•	 Sabit bit oranı:
•	 MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth
•	 Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, 

GAVDP, DID
•	 Bluetooth sürümü: 4.2
•	 Frekans bandı/Çıkış gücü: 

2402 - 2480 MHZ / ≤ 12 dBm

Ana ünite
Soundbar
•	 Güç kaynağı 100-240 V~, 50/60 Hz
•	 Güç tüketimi: 18 V/2 A
•	 Boyutlar (G x Y x D): 

560 X 65 X 107 mm
•	 Ağırlık: XX kg
•	 Dahili hoparlörler 2x2,25" tam alan 

+2xL120*W50 mm pasif radyatötler

Uzaktan kumanda pilleri 
•	 2 x AAA-R03-1,5 V

Bekleme bilgileri
•	 Ürün 30 dakika boyunca etkisiz kaldığında, 

otomatik olarak ağa bağlı bekleme moduna 
geçer.

•	 Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakmak 
için, uzaktan kumandadaki  tuşuna basılı 
tutun.

•	 Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için, 
Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth bağlantısını 
etkinleştirin.
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7 Sorun Giderme

Uyarı

•	 Elektrik Çarpma Tehlikesi, Asla ürünün 
muhafazasını sökmeyin.

Garantiyi geçerli tutmak için cihazı asla kendiniz 
onarmaya çalışmayın.
Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis 
talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol 
ediniz.
Eğer sorununuz hala devam ediyorsa,  
www.philips.com/support destek alın.

Ana ünite

SoundBar üzerindeki düğmeler çalışmıyor.
•	 SoundBar'ı birkaç dakikalığına güç 

kaynağından ayırın ve tekrar bağlayın.

Ses

SoundBar hoparlörlerinden ses gelmiyor.
•	 SoundBar'ınızdan ses kablosunu TV'nize 

veya diğer cihazlara bağlayın. 
•	 SoundBar'ınızı fabrika ayarlarına sıfırlayın. 
•	 Uzaktan kumanda üzerinde, doğru ses 

girişini seçin.
•	 SoundBar'ın sessize alınmadığından emin olun.

Bozuk ses veya yankı.
•	 Eğer TV'nin sesini SoundBar aracılığı ile 

çalıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan 
emin olun.

Bluetooth

Bir cihaz, SoundBar ile bağlantı kuramıyor.
•	 Cihaz SoundBar için gerekli olan, uyumlu 

profilleri desteklemiyor.
•	 Cihazın Bluetooth fonksiyonunu 

etkinleştirmemişsiniz.  Fonksiyonu 
etkinleştirmek için cihazın kullanım 
kılavuzuna bakın.

•	 Cihaz doğru bağlanmamıştır. Cihazı doğru 
şekilde bağlayın. (“Bluetooth aracılığıyla ses 
çalma” sayfa 10’a bakın) 

•	 SoundBar zaten başka bir Bluetooth cihazına 
bağlı. Bağlı cihazın bağlantısını kesin, ardından 
tekrar deneyin.

Bağlı bir Bluetooth cihazından ses çalma kalitesi 
düşük.
•	 Bluetooth alımı zayıf Cihazı SoundBar'a 

yaklaştırın veya cihaz ile SoundBar arasındaki 
engelleri kaldırın.

Bağlı Bluetooth cihazı sürekli bağlanıp bağlantısı 
kesiliyor.
•	 Bluetooth alımı zayıf Cihazı SoundBar'a 

yaklaştırın veya cihaz ile SoundBar arasındaki 
engelleri kaldırın.

•	 Paraziti önlemek için Bluetooth cihazındaki 
Wi-Fi işlevini kapatın.

•	 Bazı Bluetooth'larda, güç tasarrufu sağlamak 
için Bluetooth bağlantısı otomatik olarak 
devre dışı bırakılabilir. Bu, SoundBar’ın 
arızalandığını göstermez.



Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu 
markaların MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa 
bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.
Google, Google Ev, Google Play, Dahili Chromecast ve diğer ilgili markalar ve logolar Google LLC'nin ticari 
markalarıdır.

Özellikler bildirilm yapılmaksızın değiştirilebilir.
Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari 
markalarıdır  ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding 
Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu 
altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak 
garanti veren taraftır.
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