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1 Me rëndësi

•

Lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet para se
të përdorni produktin tuaj. Nëse dëmtimi është
shkaktuar nga mosrespektimi i udhëzimeve,
garancia nuk zbatohet.

Ndihma dhe mbështetja
Për mbështetje të gjerë online, vizitoni
www.philips.com/support për:
• të shkarkuar manualin e përdorimit dhe për
udhëzuesin e nisjes së shpejtë
• shikuar tutorialet video (të disponueshëm
vetëm për modelet e zgjedhura)
• gjetur përgjigjet e pyetjeve të përgjigjura
shpesh (FAQs)
• të na dërguam një pyetje me email
• të biseduar me një përfaqësuesin tonë të
mbështetjes.
Ndiqni udhëzimet në uebsajt për të zgjedhur
gjuhën tuaj, dhe pastaj shkruani numrin e modelit
tuaj të produktit.
Përndryshe, mund të kontaktoni Kujdesin e Klientit
në vendin tuaj. Para se të kontaktoni, shënoni
numrin e modelit dhe numrin serial të produktit
tuaj. Ju mund t'i gjeni këto informacione në pjesën
e pasme ose në fund të produktit tuaj.

Udhëzime të rëndësishme
sigurie
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lexoni këto udhëzime.
Mbajini këto udhëzime.
Mbani parasysh të gjitha paralajmërimit.
Ndiqni të gjitha udhëzimet.
Mos e përdorni aparatin afër ujit.
Pastroni vetëm me leckë thatë.
Mos bllokoni vrimat e ventilimit. Instaloni
në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.
Mos instaloni afër burimeve të nxehtësisë
siç janë radiatorët, regjistrat e nxehtësisë,
sobat ose aparatet e tjera (përfshirë
amplifikatorët) që prodhojnë nxehtësi.
SQ

•

•
•

•
•

•

Mos e mundi qëllimin e sigurisë të spinës
së polarizuar ose të tipit të tokëzimit. Një
prizë e polarizuar ka dy thika me një më të
gjerë se tjetra. Një spinë e tipit të tokëzimit
ka dy thika dhe një dhëmbëz të tretë. Thika
e gjerë ose dhëmbëzi i tretë sigurohen për
sigurinë tuaj. Nëse spina e siguruar nuk futet
në prizën tuaj, këshillohuni me një elektricist
për zëvendësimin e prizës së vjetëruar.
Mbrojeni kordonin elektrik që të mos
shkelet ose të pickohet, veçanërisht në
spinë, marrësit e rehatshëm dhe pikës ku
dalin nga aparati.
Përdorni vetëm shtesat/aksesorët e
specifikuar nga prodhuesi.
Përdorni vetëm karrocën,
stendën, tripodin, kllapën
ose tavolinën e specifikuar
nga prodhuesi ose të shitur
me aparatin. Kur përdoret
një karrocë, përdorni kujdes kur lëvizni
kombinimin e karrocave/aparateve për të
shmangur dëmtimin nga përmbysja.
Hiqni nga priza aparatin gjatë stuhisë me
vëtetima ose kur është i papërdorur për një
periudhë të gjatë kohë.
Referoni të gjithë shërbimin te personeli
i kualifikuar i shërbimit. Shërbimi kërkohet
kur aparati është dëmtuar në çfarëdo
lloj mënyre, siç është dëmtuar kordoni i
furnizimit me energji elektrike ose spina,
është derdhur lëng ose objektet kanë
rënë në aparate, aparati është ekspozuar
ndaj shiut ose lagështirës, nuk funksionon
normalisht, ose është rrëzuar.
Përdorimi i baterisë KUJDES -Për të
parandaluar rrjedhjen e baterisë që mund të
rezultojë në dëmtim fizik, dëmtim të pronës
ose dëmtim të njësisë:
• Instaloni të gjitha bateritë saktë, + dhe
- siç shënohet në njësi.
• Mos i përzieni bateritë (të vjetra dhe
të reja ose karboni dhe alkaline, etj.).
• Hiqni bateritë kur njësia nuk përdoret
për një kohë të gjatë.
• Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj
nxehtësisë së tepërt siç është drita e
diellit, zjarri ose të ngjashme.

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Material perklorat - trajtim i veçantë
mund të zbatohet. Shih www.dtsc.
ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Produkti/telekomanda mund të përmbajë
një monedhë/bateri të llojit të butonit, e cila
mund të gëlltitet. Mbajeni baterinë larg nga
fëmijët gjatë të gjithë kohës! Nëse gëlltitet,
bateria mund të shkaktojë dëmtim serioz
ose vdekje. Përzierje të rënda të brendshme
mund të ndodhin brenda dy orëve nga
gëlltitja.
Nëse dyshoni se një bateri është gëlltitur
ose është vendosur brenda ndonjë pjese
të trupit, kërkoni kujdes të menjëhershëm
mjekësor.
Kur ndërroni bateritë, mbajini gjithmonë të
gjitha bateritë e reja dhe të përdorura larg
fëmijëve. Sigurohuni që ndarja e baterisë
të jetë plotësisht e sigurt pasi të keni
zëvendësuar baterinë.
Nëse ndarja e baterisë nuk mund të
sigurohet plotësisht, ndërpritni përdorimin
e produktit. Mbajeni larg nga fëmijët dhe
kontaktaktoni prodhuesin.
Aparati nuk duhet të ekspozohen ndaj
pikimit ose stërkalave.
Mos vendosni burime rreziku në aparat
(për shembull, objekte të mbushura me
lëng, qirinj të ndezur).
Ky aparat mund të përmbajë plumb dhe
merkur. Asgjësojeni në përputhje me
ligjet lokale, shtetërore ose federale.
Për informacione lidhur me hedhjen
ose riciklimin, ju lutemi kontaktoni
autoritetet lokale. Për ndihmë shtesë mbi
opsionet e riciklimit, kontaktoni www.
mygreenelectronic.com ose www.eiae.org
ose www.recycle.philips.com.
Kur priza e KORRENTIT ose bashkuesi i
pajisjes përdoret si pajisje për shkëputje,
pajisja për shkëputje mbetet e gatshme për
funksionim.
Mos e vendosni këtë aparat në mobiliet që
janë të afta të ngjiten nga një fëmijë dhe një
i rritur që mbështetet, tërheq, qëndron ose
ngjitet mbi të. Një aparat që bie mund të
shkaktojë dëmtim serioz ose madje vdekje.
Kjo aparat nuk duhet të vendoset në një

instalim të ndërtuar siç është rafti i librave
ose raft nëse nuk sigurohet ventilimi i duhur.
Sigurohuni të lini një hapësirë 7,8 inç (20
cm) ose më shumë rreth këtij aparati.
Simbolit i klasës II të pajisjes

Ky simbol tregon që njësia ka një sistem izolimi të
dyfishtë.
Njihni këto simbole të sigurisë
Kjo "shigjetë rrufeje" tregon se
materiali i paizoluar brenda njësisë
tuaj mund të shkaktojë një goditje
elektrike. Për sigurinë e të gjithëve në
familjen tuaj, ju lutemi mos e hiqni mbulesën e
produktit.
"Pikëçuditja" i tërheq vëmendje
veçorive për të cilat duhet të lexoni
letërsinë e mbyllur nga afër për
të parandaluar problemet e funksionimit dhe
mirëmbajtjes.
PARALAJMËRIM: Për të reduktuar rrezikun e
zjarrit ose goditjes elektrike kjo aparat nuk duhet
të ekspozohet në shi ose lagështi dhe objektet e
mbushura me lëngje, siç janë vazo, nuk duhet të
vendosen në këtë aparat.
KUJDES: Për të mos lejuar që goditja elektrike
të përputhet me thikë të gjerë të spinës me
brazdën e gjerë, futeni plotësisht.

Kujdesuni për produktin tuaj
Përdorni vetëm leckë me mikrofibër për të
pastruar produktin.

Kujdesuni për mjedisin
Hedhja e produktit dhe baterisë të vjetër

SQ
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Produkti juaj është ndërtuar dhe prodhuar me
materiale dhe komponentë me cilësi të lartë të
cilët mund të riciklohen dhe të ripërdoren.

Ky simbol në një produkt do të thotë se produkti
mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.

2 SoundBar-i juaj
Urime për blerjen, dhe mirë se vini në Philips!
Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që
ofron Philips, regjistrojeni SoundBar-in në
www.philips.com/welcome.

Njësia kryesore
Ky simbol do të thotë se produkti përmban
bateri të mbuluar nga Direktiva Evropiane
2013/56/EU, e cila nuk mund të asgjësohet me
mbetje normale shtëpiake.
Informohuni për sistemin lokal të ndarë
për produkte elektrike ose elektronike dhe
bateritë. Ndiqni rregullat lokale dhe mos e
asgjësoni asnjëherë produktin dhe bateritë me
mbetjet normale shtëpiake. Asgjësimi i duhur i
produkteve të vjetra dhe baterive ndihmon në
parandalimin e pasojave negative për mjedisin
dhe shëndetin e njeriut.

Ky seksion përfshin një pamje të përgjithshme të
njësisë kryesore.

Heqja e baterive të asgjësueshme
Për të hequr bateritë e asgjësueshme, shih
seksionin e instalimit.

Përputhshmëria
Ky produkt përputhet me kërkesat e
interferencës radio të Komunitetit Evropian.
Këtu, MMD Hong Kong Limited deklaron se
ky produkt është në përputhje me kërkesat
themelore dhe masat e tjera përkatëse të
Direktivës 2014/53/EU. Ju mund ta gjeni
Deklaratën e Përputhshmërisë në
www.p4c.philips.com.

Ndize soundbar-in ose në gatishmëri.
(BURIMI)
Zgjidhni një burim hyrjeje për soundbarin.
Volumi+/Rritni ose ulni volumin.
Shtypni butonin Mic mute on/off.
Mikrofon
Treguesi LED i soundbar-it
NDEZUR:
• Tregoni treguesin led nga burimi i
hyrjes fillestare, më pas, shkon në
statusin e fundit p.sh. burimi i hyrjes,
treguesi led, niveli i volumit dhe
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mikrofoni pa zë ose me zë
(Shënime: nëse nuk ka veprime në
3 minuta, treguesi led nga burimi do të
fiket automatikisht).
• Në pritje: Treguesi LED tregon të kuqe
të zbehur.
STATUSI BASS&TREBLE:
(diapazoni i nivelit: -12~+12, niveli i
paracaktuar: 0)
• (SHENIME: NËSE niveli BASS&TREBLE
është mbi 0, katër led-et RGB
ndizen nga majtas djathtas; niveli
BASS&TREBLE është 0, nuk ka tregues;
niveli BASS&TREBLE është poshtë 0,
katër LED-ET RGB ndizen nga djathtas
majtas.)
• Një nga katër led-et RGB ndizen nga
dritë e zbehur në të fortë kur niveli
BASS&TREBLE në+3/-3 në 0,5s.
• Dy ose katër led-e RGB ndriçojnë kur
niveli i BASS&TREBLE është në +6/-6
në 0,5s, LED- i 1-rë është i fortë, LED-i
i 2të do të ndriçojë nga dritë e zbehur
në të fortë.
• Tre nga katër led-e RGB ndriçojnë kur
niveli i BASS&TREBLE është në +9/-9
në 0,5s, dy LED-et e para janë të fortë,
LED-i i 3-të do të ndriçojë nga dritë e
zbehur në të fortë.
• Katër led-e RGB ndriçojnë kur niveli i
BASS&TREBLE është në +12/-12 në
0,5s, 3 LED-e mbeten të fortë, por
LED-i i 4të do të ndriçojë nga dritë e
zbehur në të fortë.
STATUSI BLUETOOTH:
• Modaliteti i çiftimi: led-i blu ndriçim i
shpejtë
• I lidhur: blu i fortë
• Shkëputni: led-i blu ndriçim i ngadaltë
STATUSI MIC MUTE:
• Mikrofoni pa zë: 4 RGB portokalli

STATUSI AUX IN:
• AUX IN/Audio in: jeshile e fortë
STATUSI OPTICAL IN:
• OPTICAL IN: E purpurt e fortë
STATUSI HDMI IN:
• HARKU HDMI: Cyan e fortë
VOLUME MUTE:
• Shtypni butonin pa zë të volumit të
telekomandë, led-i aktual ndryshon
në ngjyrë të bardhë (mbani pa zë kur
ndryshoni në një burim tjetër). Shtypni
sërish buronin e volumit pa zë, led-i
kthehen në led-in e burimit aktual.
TRIGER-i i GOOGLE ASSISTANT:
• Rritja e sistemit: LED-et 4RGB tregojnë
ngjyrë të bardhë me frymëmarrje të
ngadaltë.
• Rivendosja në cilësimet e fabrikës:
LED-et 4RGB tregojnë të bardhën
konstante me zbehje në 0,5 s.
• Duke pritur triger-in e hotword-IT.
Drita e led-IT 4RGB e fikur.
• Hotword-i i tërhequr: referojuni
animacionet e UX google assistant.
• Gjatë thënies së komandës me zë:
referojuni animacionet e UX google
assistant.
• Rezultati i procesit i komandës me zë;
referojuni animacionet e UX google
assistant.
• Siguroni rezultatin e komandës me zë:
referojuni animacionet e UX google
assistant.
• Skadimi i kohës së komandës: Led-i
4RGB merr frymë thellë 3 herë,
përmirësimi fërmuer: Led-i 4RGB
të gjithë me ngjyrë të bardhë me
frymëmarrje të ngadaltë.
• Arritja e volumit maksimal: 4RGB të
gjithë tregojnë ngjyrë të bardhë ndriçim
i shpejtë për dy herë..
Treguesi LEDi subwoofer-it
• Modaliteti i çiftimi: led-i i kuq
• fleshi i lidhur: e kuq e fortë

SQ
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Telekomanda

1.	 Butoni
Ndërron njësinë midis modaliteteve ON dhe
OFF.
2. Shtyp për të biseduar
Shtyp për të aktivizuar funksionin shtyp për
të biseduar.
3.

Butoni
Heq zërin e njësisë ose rinis tingullin.

4. Butoni VOL +
Rritni volumin.
5.
Shtyp shkurt për të kontrolluar luajtjes
mbrapa të muzikës: kënga, tjetër, pauzë / luaj,
kënga tjetër.
6. Butoni VOL Ulni volumin.
7. Butoni BASS
Rritni ose ulni volumin BASS.
8. Butoni TREBLE
Rritni ose ulni volumin treble.
9. Butoni SOURCE
Shtypni shkurt për të ndryshuar burimin:
HDMI, BLUETOOTH, OPTICAL, AUX
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Konektorët
Ky seksion përfshin një përmbledhje të
konektorëve të disponueshëm në SoundBar dhe
SoundBar.

3 Lidh
Ky seksion ju ndihmon të lidhni SoundBar-in tuaj
me një TV dhe pajisje të tjera.
Për informacion në lidhje me lidhjet themelore të
SoundBar dhe aksesorëve tuaj, shihni udhëzuesin
e nisjes së shpejtë.
Shënim
• Për vlerësimet e identifikimit dhe furnizimit,
referojuni pllakës së tipit në pjesën e prapme ose
në fund të produktit.
• Para se të krijoni ose ndryshoni ndonjë lidhje,
sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë shkëputur
nga priza e energjisë.

Vendosja
Vendosni SoundBar-in dhe Subwoofer-in tuaj siç
tregohet më poshtë.

HDMI
HDMI (ARC) Lidhu me HDMI ARC në
TV.
OPTICAL
Lidhu me një dalje optike audio në TV ose
në një pajisje dixhitale.

10 cm/4"

1 m/
3 ft

AUX
Hyrje audio analoge, për shembull i, një
lexues MP3 (3,5 mm srereo).
DC IN
Lidh soundbar në furnizimin me energji.
AC IN
Lidh Subwoofer në furnizimin me energji.
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Lidhni SoundBar-in dhe
Subwoofer-in

Çiftoni Subwoofer-in
manualisht
•

•

•

•

8

Soundbar-i dhe subwoofer-i do të çiftohen
në vendosjen e paracaktuar të fabrikës,
kur energjia njësi do të lidhet automatikisht
brenda disa sekondash; nëse nuk mund
të lidhet në 10S, udhëheqja e kuqe e
subwoofer-it do të jetë e ngadaltë deri në
momentin kur ato çiftëzohen.
Nëse subwoofer dhe soundbar-it është
shkëputur disi (humbni energjinë etj), ai
gjithmonë do të lidhet automatikisht, kur
njësia do të qëndrojë ende pa lidhje, ju
lutemi shkoni në çift manual.
Kur soundbar-i në modalitetin e
gatishmërisë, pas 1min, subwoofer do
të shkojë në modalitetin e gatishmërisë,
gjithashtu, treguesi led fiket.

SQ

Pasi subwoofer nuk mund të lidhet
automatikisht me soundbar-in, përdoruesi
mund t'i çiftojë ato manualisht duke ndjekur
procesin e mëposhtëm.
Shtypni butonin gjatë dhe butonin vol+ në
të njëjtën kohë në soundbar për 3s, dhe
pastaj shtyp gjatë butonin për çiftim në
subwoofer për 3s, treguesi aktual LED i
Soundbar-it dhe led-i i kuq i subwoofer-it
do të ndizen shpejt derisa të çiftohen me
njëri-tjetrin. Pasi të jetë lidhur, treguesi led
qëndron i kuq i fortë.

Lidhni audio nga TV dhe
pajisjet e tjera
Opsioni 1: Lidhni audio nëpërmjet
kabllos HDMI
Audio i cilësisë më të mirë
OPTICAL
DIGITAL IN

1
HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

1

Duke përdorur kabllon HDMI lidhni
konektorin HDMI në SoundBar me HDMI
OUT ose pajisje tjetër.

Duke përdorur kabllon optike, lidhni
konektorin OPTICAL në SoundBar me
konektorin OPTICAL OUT në TV ose
pajisje tjetër.
• Konenktor optik dixhital mund të
etiketohet SPDIF ose SPDIF OUT.

Opsioni 3: Lidhni audio përmes një
kablloje audio 3,5 mm stereo
Audio i cilësisë bazë

Opsioni 2: Lidhni audio nëpërmjet
kabllos digjitale audio

AUX

Audio i cilësisë më të mirë

OPTICAL
DIGITAL IN

OPTICAL OUT

OPTICAL
DIGITAL IN

AUX

OPTICAL OUT

1

Duke përdorur një kabllo stereo 3,5 mm,
lidhni konektorin AUX në SoundBar me
konektorin AUX në TV ose pajisje tjetër.
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4 Përdorni
SoundBar-in
tuaj

por LED-i i 4të do të ndriçojë nga dritë e
zbehur në të fortë.

Lexuesi MP3

Ky seksion ju ndihmon të përdorni SoundBar për
të luajtur audio nga pajisjet e lidhura.
Para se të nisni
•

•

Bëni lidhjet e nevojshme të përshkruara në
udhëzuesin e nisjes së shpejtë ose shkarkoni
manualin e përdoruesit nga
www.philips.com/support.
Ndërroni SoundBar-in për të korrigjuar
burimin për pajisjet e tjera.

Lidhni lexuesin MP3 për të luajtur skedarët audio
ose muzikën.
Çfarë nevojitni
•
•

1
2
3

Rregulloni volumin
1 Shtyp +/- (Volumi) për të rritur ose ulur një
nivel të volumit.
• Për të hequr zërin, shtyp .
• Për të rivendosur zërin, shtyp
ose shtyp +/- (Volumi).

sërish

Statusi i nivelit të volumit:

•

Një nga katër led-et RGB ndizen nga dritë
e zbehur në të fortë kur niveli i volumit në
25% në 0,5s.

•

Dy ose katër led-e RGB ndriçojnë kur niveli
i volumit është në 50% në 0.5s, LED- i 1-rë
është i fortë, LED-i i 2të do të ndriçojë nga
dritë e zbehur në të fortë.

•

Tre nga katër led-e RGB ndriçojnë kur niveli
i volumit është në 75% në 0,5s, dy LEDet e para janë të fortë, LED-i i 3-të do të
ndriçojë nga dritë e zbehur në të fortë.

•

Katër led-e RGB ndriçojnë kur niveli i
volumit në 0,5s, 3 LED-e mbeten të fortë,
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Një lexues MP3.
Një kabllo audio stereo 3,5 mm.
Duke përdorur një kabllo audio stereo
3,5mm, konektori i lexuesit MP3 me
konektorin AUX në SoundBar.
Shtyp në telekomandën për të zgjedhur
modalitetin AUX.
Shtyp butonat në lexuesin MP3 për të
zgjedhur dhe luajtur skedarët audio ose
muzikën.

TV luaj

Çfarë nevojitni
•

Lidhni lexuesin TV për të luajtur skedarët audio
ose muzikën.
Çfarë nevojitni
•
•

1
2
3

Në TV me konektor HDMI.
Një kabllo audio HDMI.

•

1

Duke përdorur kabllon HDMI, lidhni TV me
konektorin HDMI në SoundBar.
Shtyp INPUT/SOURCE në telekomandën e
TV për të zgjedhur modalitetin HDMI.

2

Shtyp SOURCE në telekomandën e
SoundBar për të zgjedhur modalitetin
HDMI.

3
4

5
Luaj audio nëpërmjet
Bluetooth
Përmes Bluetooth, lidhni SoundBar me pajisjen
tuaj Bluetooth (të tilla si një iPad, iPhone, iPod
touch, telefon Android ose laptop), dhe pastaj
mund të dëgjoni skedarët audio të ruajtur në
pajisje përmes altoparlantëve tuaj SoundBar.

Një pajisje Bluetooth që mbështet profilin
Bluetooth A2DP dhe AVRCP, dhe me
versionin Bluetooth si 5.0.
Gama operacionale midis SoundBar dhe një
pajisje Bluetooth është afërsisht 4 metra
(13 këmbë).
Shtyp në telekomandë për të ndërruar
SoundBar për të zgjedhur modalitetin
Bluetooth.
Treguesi i soundbar pulson blu.
Në pajisjen Bluetooth ndërro në Bluetooth,
kërkoni dhe zgjidhni Philips TAPB405 për
të nisur lidhjen (shih manualin e përdorimit
të pajisjes Bluetooth si për të aktivizuar
Bluetooth).
Gjatë lidhjes, treguesi soundbar pulson
blu.
Prisni derisa treguesi i soundbar të bëhet
blue i fortë.
Nëse lidhja dështon, treguesi pulson
vazhdimisht në një shkallë më të ulët.
Zgjidhni dhe luani skedarë audio ose muzikë
në pajisjen tuaj Bluetooth.
• Gjatë luajtjes, nëse vjen një telefonatë,
luajtja e muzikës ndalohet.
• Nëse pajisja juaj Bluetooth mbështet
profilin AVRCP, në telekomandën
mund të shtypni
për të kaluar në
një gjurmë ose shtypni
për ndaluar/
rinisur luajtjen.
Për të dalë Bluetooth, zgjidhni burim tjetër.
• Kur kaloni përsëri në modalitetin
Bluetooth, lidhja Bluetooth mbetet aktive.
Shënim

• Transmetimi i muzikës mund të ndërpritet nga
pengesat midis pajisjes dhe SoundBar, të tilla si
muri, mbulesa metalike që mbulon pajisjen, ose
pajisje të tjera aty pranë që veprojnë në të njëjtën
frekuencë.
• Nëse dëshironi të lidhni SoundBar me një pajisje
tjetër Bluetooth, shtypni
në telekomandë
për të zgjedhur modalitetin Bluetooth pse mbani
për të shkëputur pajisjen Bluetooth të lidhur
aktualisht.
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Google Voice Assistant
Nisni vetëm me "OK Google", pastaj bëni pyetje
ose thoni ati të bëjë gjëra të tilla:
"Luaj xhaz"
"Ngrije volumin"
"Vendos një kronometër 13 minuta për pica"
"A më duhet çadër sot?"

Google Chromecast Built-in
Ndiqni tre hapat më poshtë për të shijuar këtë
veçori:
1. Lidhni një telefon ose tabletë në të njëjtin
rrjet Wi-Fi me altoparlantin tuaj duke
përdorur Aplikacionin Home Google.
2. Transmetoni podcast, muzikë dhe më
shumë nga 100+ aplikacione të aktivizuara
me Chromecast. Prekni butonin Cast në
aplikacionin e aktivizuar Chromecast për të
luajtur.
3. Prekni butonin Cast në aplikacionin e
aktivizuar Chromecast për të luajtur muzikë
në altoparlantin tuaj.

HAPI
1

Available on the

App Store

GET IT ON

Google Play

Google Home
Shkarko dhe ekzekuto aplikacionin Google Home në
një telefon ose tablet. Konfiguro pajisjen në aplikacionin
Google Home.

HAPI
2

HAPI
3

Çifto me një pajisje Bluetooth
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AirPlay 2
Për të kontrolluar këtë altoparlant të aktivizuar
me AirPlay, iOS 11.4 ose më vonë kërkohet në
pajisjen tuaj.

Vendosni pajisjen tuaj në aplikacionin
Apple Home të vendosur në iPhone
ose iPad tuaj
1.

Lidhni pajisjen tuaj iOS me WiFi.

2.

Ndiqni procesin e konfigurimin e
aplikacionit të Apple Home.

I

Hapni aplikacionin Apple Home.

II

Klikoni ikonën "+", zgjidhni "Add Accessory".

III

Klikoni "Don't Have a Code or Can't Scan".

IV

Kërkoni në pajisje dhe kur të gjeni pajisjen,
klikoni në emrin e pajisjes.

V

Kur shfaqet "Add Accessory to Network"
klikoni Allow.

VI

Duke pritur për lidhjen e rrjetit.

VII

Pas lidhje së rrjetit me sukses, aksesori i
shtuar.

VIII Shkoni te My Home, mund të gjeni se ka një
pajisje të re që është shtuar.

3.

Kur Soundbar është lidhur me rrjetin,
muzikë AirPlay në Soundbar:

I

Zgjidhni një lexues muzike, të tillë si
aplikacionin Apple music, klikoni ikonën
AirPlay.

II

Zgjidhni emrin e pajisjes dhe klikoni për t'u
lidhur, Luaj kontrollin kur bëni "casting", si
volumi down/up, play/pause, prev/next etj.

Përdorimi i punëve me distinktivin e Apple do të thotë që një
aksesor është krijuar për të punuar posaçërisht me teknologjinë
e identifikuar në distinktiv dhe është certifikuar nga zhvilluesi i
saj për të përmbushur standardet e performancës së Apple.

SQ
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Aplikoni cilësimet e fabrikës
Kur altoparlantit të ndizet, mbajeni butonin VOLdhe VOL + për 15 sekonda, altoparlanti do të
fiket vetvetiu dhe do të rivendosni cilësimet e
paracaktuara të fabrikës.

5 Montimi në mur
Shënim
• Montimi jo i duhur i murit mund të rezultojë në
aksident, lëndim ose dëmtim. Nëse keni ndonjë
pyetje, kontaktoni Kujdesin e Klientit në vendin
tuaj.
• Para montimit të murit, sigurohuni që muri mund
të mbështesë peshën e SoundBar-it tuaj.

Gjatësia/diametri i vidës.
Në varësi të llojit të murit që monton SoundBarin tuaj; sigurohuni që të përdorni vida me gjatësi
dhe diametër të përshtatshëm.
3,0-3,5 mm/0,12"-0,14"

4 mm/
0,16"

> 35 mm/0,378"

Shikoni ilustrimin në udhëzuesin e fillimit të
shpejtë se si të montoni në mur SoundBar-in.
1)	Shponi dy vrima në mur.
2)	Siguroni upat dhe vidat në vrima.
3)	Vareni SoundBar-in në vidat shtrënguese.
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6 Specifikimet e
produktit
Shënim
• Specifikimet dhe dizajnin janë objekt ndryshimi pa
njoftim.

Amplifikatori
•
•
•
•
•

RMS fuqia totale në dalje:
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1 % THD)
Përgjigja e frekuencës: 50 Hz-20 kHz / - 6 dB
Raporti sinjal-zhurmë:
> 88 dB (CCIR) / (A i ponderuar)
Shformimi total harmonik: < 1 %
Ndjeshmëria e hyrjes:
• LINE IN: 500 mV +/- 50 mV

Audio
•
•

•

Hyrja dixhitale audio S/PDIF:
• Optikal: TOSLINK
Frekuenca e kampionizimit:
• MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz,
22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
Normë bit (bit rate) konstante:
• MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth
•
•
•

Profilet Bluetooth: A2DP, AVRCP
Versioni i Bluetooth-it: 4.2
Banda e frekuencës/fuqia në dalje:
2402 - 2480 MHZ / ≤12 dBm

Njësia kryesore
Soundbar
• Furnizimi me energji: 100-240 V~, 50/60 Hz
• Konsumi i energjisë; 18 V/2 A
• Konsumi i energjisë në gatishmëri: ≤ 2,5 W
• Dimensionet (Gjer. x Lart. x Thell.)
800 x 67,5 x 107 mm
• Pesha: 2,09 kg
• Altoparlantë të integruar: 2 x gamë e plotë
(57 mm/2,25", 6 ohm)
2 x tweeter(19,05 mm/0,75", 6 ohm)
Subwoofer
• Furnizimi me energji: 100-240 V~, 50/60 Hz
• Konsumi i energjisë; 60 W
• Konsumi i energjisë në gatishmëri: ≤ 2 W
• Dimensionet (Gjer. x Lart. x Thell.)
300 x 343 x 150 mm
• Pesha: 5,08 kg
• Altoparlantë të integruar: 1 x frekuencë
(133 mm/5,25", 4 ohm)

Bateritë e telekomandës
•

2 x AAA-R03-1,5 V

TAPB405 është në përputhje me legjislacionin e
energjisë së Bashkimit Evropian.
TAPB405 përputhet me Rregulloren e Komisionit
Evropian (KE) Nr. 1275/2008 dhe (BE) Nr.
801/2013 si pajisje rrjeti me disponueshmëri
të lartë rrjeti (pajisja HiNA dhe pajisja me
funksionalitetin HiNA).
Konsumi i energjisë
Në pritje: Nuk ka
Gatishmëri e rrjetit: Nuk ka
Gatishmëri aktive*: 3 W
*	Gatishmëri aktive: TAPB405 është i lidhur
me një rrjet pa tel por nuk ofron funksione
aktive audio.

SQ
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7 Diagnostikimi

•
•

Paralajmërim
• Rrezik i goditjes elektrike Kurrë mos e hiqni
mbulesën e produktit.

Për ta mbajtur të vlefshme garancinë, asnjëherë
mos provoni ta riparoni vetë produktin.
Nëse keni probleme me përdorimin e këtij
produkti, kontrolloni pikat e mëposhtme para se
të kërkoni shërbim.
Nëse keni ende një problem, merrni mbështetje
në www.philips.com/support.

Njësia kryesore
Butonat në SoundBar nuk punojnë.
• Shkëputni SoundBar nga furnizimi me
energji elektrike për disa minuta, dhe pastaj
rilidheni përsëri.

Tingulli
Nuk ka tingull nga altoparlantët SoundBar.
• Lidhni kabllon audio nga SoundBar tuaj në
TV ose pajisje të tjera.
• Rivendosni SoundBar në cilësimet e fabrikës.
• Në telekomandë, zgjidhni hyrjen korrekte
audio.
• Sigurohuni që SoundBar është pa zë.
Tingull ose jehona e shformuar.
• Nëse luani audio nga TV përmes SoundBar,
sigurohuni që TV të jetë pa zë.

Bluetooth
Një pajisje nuk mund të lidhet me SoundBar.
• Pajisja nuk mbështet profilet e përputhshme
të kërkuara për SoundBar.
• Ju nuk e keni aktivizuar funksionin Bluetooth
të pajisjes. Shihni manualin e përdoruesit të
pajisjes se si të aktivizoni funksionin.
16
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Pajisja nuk është e lidhur saktë. Lidheni
saktë pajisjen. (shih 'Luaj audio nëpërmjet
Bluetooth" në faqen 10)
SoundBar është i lidhur tashmë me një
pajisje tjetër Bluetooth. Shkëputni pajisjen e
lidhur dhe provoni përsëri.

Cilësia e riprodhimit audio nga një pajisje e
lidhur Bluetooth është e dobët.
• Marrja Bluetooth është e dobët Levizni
pajisjen më afër SoundBar ose hiqni çdo
pengesë midis pajisjes dhe SoundBar.
Pajisja e lidhur Bluetooth lidhet dhe shkëputet
vazhdimisht.
• Marrja Bluetooth është e dobët Levizni
pajisjen më afër SoundBar ose hiqni çdo
pengesë midis pajisjes dhe SoundBar.
• Fikni funksionin Wi-Fi në pajisjen Bluetooth
për të shmangur interferencën.
• Për disa Bluetooth, lidhja Bluetooth
mund të çaktivizohet automatikisht për
të kursyer energji. Kjo nuk tregon ndonjë
keqfunksionim të SoundBar-it.

Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc.
Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in, dhe markat dhe logot e tjera të lidhura janë marka tregtare të Google
LLC. Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby,Dolby Audio, dhe simboli dopio-D janë marka tregtare të Dolby
Laboratories.
Apple dhe AirPlay janë marka tregtare të Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe në vende të tjera.
Markat tregtare të miratuara HDMI, HDMI High-Deﬁnition Multimedia Interface, dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka
tregtare të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc. në SHBA dhe në vende të tjera.

Specifikimet mund të ndryshohen pa u njoftuar.
Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka të tregtare të regjistruara të Koninklijke
Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet me
përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe
MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.

