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Pomembno1 
Pred uporabo izdelka morate prebrati in 
razumeti vsa navodila. Če pride do škode zaradi 
neupoštevanja navodil, garancija preneha veljati.

Pomoč in podpora
Izčrpno spletno podporo najdete na naslovu
www.philips.com/support, kjer lahko:

prenesete uporabniški priročnik in vodnik za • 
hiter začetek
predvajate video vodiče (na voljo samo za • 
določene modele)
najdete odgovore na pogosto zastavljena • 
vprašanja (FAQ)
pošljete vprašanja• 
klepetate s predstavniki podpore. • 

Upoštevajte navodila na spletišču za izbiro jezika, 
nato pa vnesite številko modela vašega izdelka.
Lahko pa se tudi posvetujte s službo za podporo 
strankam v vaši državi. Preden vzpostavite stik, si 
zapišite številko modela in serijsko številko vašega 
izdelka. Te podatke lahko najdete na hrbtni ali 
spodnji strani izdelka.

Pomembna varnostna navodila
Preberite ta navodila.• 
Shranite ta navodila.• 
Upoštevajte vsa opozorila.• 
Upoštevajte vsa navodila.• 
Te naprave ne uporabljajte v bližini vode.• 
Čistite jo samo s suho krpo.• 
Ne prekrivajte rež za prezračevanje. • 
Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
Naprave ne nameščajte blizu virov • 
toplote, kot so radiatorji, grelni registri, peči 
ali drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki 
ustvarjajo toploto.
Ne spreminjajte varovala pri vtičih•  z 
določeno polarnostjo ali vtičih z ozemljitvijo. 
Polarizirana vtičnica ima dve rezili, kjer je 
eno širše od drugega. Vtičnica za ozemljitev 

ima dve rezili in tretji ozemljitveni rogelj. 
Širši kontakt ali tretje vilice je namenjen 
varnosti. Če priloženi vtič ne ustreza vaši 
vtičnici, se posvetujte z električarjem glede 
zamenjave vtičnice.
Napajalni kabel•  položite tako, da nanj ne 
boste stopili ali ga preščipnili. Posebej pazite 
na vtiče, vtičnice in izhod kabla iz naprave.
Ne uporabljajte nastavkov/pribora• , ki jih ni 
odobril proizvajalec.
Uporabljajte samo takšen • 
voziček, stojalo, nosilec ali mizo, 
ki jih priporoča proizvajalec ali 
jih prodaja skupaj z izdelkom. 
Če uporabljate voziček, bodite 
pri prevažanju naprave na vozičku posebej 
previdni, da se ne prevrne.
Če naprave dalj časa ne uporabljajte in med • 
nevihtami izvlecite kabel iz vtičnice.
Servisna dela•  naj opravlja samo kvalificirano 
osebje. Servisiranje je potrebno, ko je 
naprava na kakršen koli način poškodovana, 
kot na primer, če se poškoduje napajalni 
kabel ali vtič, če se po napravi prelije 
tekočina, če v napravo pade tujek, če je bila 
naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če ne 
deluje kot običajno ali če je naprava padla.
Uporaba baterije POZOR•  - Da preprečite 
puščanje baterije, ki lahko privede do 
telesnih poškodb, stvarne škode ali 
poškodbe naprave same:

Pravilno vstavite baterije, upoštevajte • 
oznaki + in - na napravi.
Ne uporabljajte različnih baterij hkrati • 
(starih in novih, ogljikovih in alkalnih 
itd.).
Če naprave dalj časa ne uporabljate, • 
odstranite baterije.
Baterij ne izpostavljate virom toplote, • 
kot je sonce, ogenj in podobno.
Baterije vsebujejo perklorat - potrebno • 
je posebno ravnanje z njimi. Glejte 
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate.

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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Izdelek ali njegov daljinski upravljalnik lahko • 
vsebuje gumbasto baterijo, ki jo je mogoče 
požreti. Baterije vedno hranite izven dosega 
otrok! Pri zaužitju baterije lahko pride do 
hudih poškodb in celo smrti. V dveh urah 
po zaužitju lahko pride do hudih notranjih 
opeklin.
Če menite, da je kdo zaužil gumbasto • 
baterijo ali jo vstavil v kateri koli del svojega 
telesa, takoj pokličite zdravniško pomoč.
Pri menjavi baterij imejte nove in stare • 
baterije vedno izven dosega otrok. Ko 
zamenjajte baterije se prepričajte, da ste 
dobro zaprli predal za baterije.
Če predala za baterije ni mogoče pravilno • 
zapreti, izdelka ne uporabljajte. Hranite 
izven dosega otrok in se posvetujte s 
proizvajalcem.
Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju • 
ali brizganju tekočin.
Na napravo ne postavljajte nobenih • 
tveganih predmetov.  
(npr. s tekočino napolnjenih posod, 
prižganih sveč).
Ta izdelek lahko vsebuje svinec in živo • 
srebro. Baterije zavrzite v skladu z lokalnimi 
in nacionalnimi predpisi. Informacije o 
odstranjevanju in recikliranju si lahko 
pridobite pri lokalnih organih oblasti. Dodatne 
nasvete glede recikliranja lahko pridobite na 
straneh www.mygreenelectronics.com ali 
www.eiae.org ali www.recycle.philips.com.
Če se za izklop naprave uporablja omrežni • 
vtič ali stikalo naprave, naj bosta vedno 
dosegljiva.
Naprave ne postavljajte na pohištvo, ki ga • 
lahko prevrne otrok ali odrasla oseba, tako 
da se nanj nasloni, ga potegne, na njem stoji 
ali nanj pleza. Padec naprave lahko povzroči 
težke poškodbe in celo smrt.
Te naprave ne postavljajte v utesnjene • 
zaprte prostore, kot so knjižne police ali 
omare, razen če je poskrbljeno za zadostno 
prezračevanje. Okrog naprave naj bo 20 cm 
(7,8 in.) ali več prostega prostora.

Simbol za opremo razreda II

Ta simbol pomeni, da ima naprava sistem dvojne 
izolacije.

Spoznajte se z varnostnimi simboli

Ta "strela" kaže neizoliran material, 
ki lahko znotraj vaše enote povzroči 
električni udar. Za varnost vseh v vaši 
hiši, ne odstranite pokrova izdelka. 
Klicaj opozarja na funkcije, o katerih si 
je treba skrbno prebrati v priloženih 
dokumentih, da preprečite težave pri 
uporabi in vzdrževanju.

OPOZORILO: Da zmanjšate nevarnost 
požara in električnega udara, naprave nikoli ne 
izpostavljajte dežju in vlagi ter na napravo ne 
postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo, kot 
so vaze in podobno.

POZOR: Da preprečite električni udar, vstavite 
debelejši kontakt v vtičnico do konca.

Nega vašega izdelka
Za čiščenje naprave uporabljajte samo krpo z 
mikrovlakni.

Skrb za okolje

Odstranjevanje starega izdelka in baterije

Vaš izdelek je oblikovan in proizveden iz visoko 
kakovostnih materialov in komponent, katere je 
mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.
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Ta simbol na izdelku pomeni, da ga pokriva 
evropska direktiva 2012/19/EU.

Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, 
katere pokriva evropska direktiva 2013/56/EU,  
ki se jih ne sme odstranjevati med običajne 
gospodinjske smeti.
Pozanimajte se o vašem lokalnem sistemu 
ločevanja in zbiranja električnih in elektronskih 
odpadkov in baterij. Sledite lokalnim navodilom 
in niti izdelka, niti baterij ne odstranjujte skupaj 
z običajnimi gospodinjskimi smetmi. Pravilno 
odstranjevanje starih naprav in baterij pomaga pri 
preprečevanje negativnega vpliva na okolje in na 
zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo.

Glede odstranjevanja baterij za enkratno 
uporabo si oglejte razdelek o vstavljanju baterij.

Skladnost
Ta izdelek je skladen z zahtevami glede radijskih 
motenj Evropske skupnosti.
Podjetje MMD Hong Kong Holding Limited 
izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi 
zahtevami in drugimi ustreznimi določbami 
Direktive 2014/53/ES. Izjavo o skladnosti najdete 
na naslovu www.p4c.philips.com.

Vaš SoundBar2 
Čestitamo vam za vaš nakup in vas pozdravljamo 
pri Philipsu! Da bi lahko v celoti izkoristili 
podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte vaš 
SoundBar na naslovu www.philips.com/welcome.

Glavna enota
Ta razdelek vsebuje opis glavne enote.

 
Vklop ali stanje pripravljenosti. 

  (VIR)
Izbira vhodnega vira za Soundbar. 

 Glasnost +/-
Povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

 
Pritisnite tipko za vklop/izklop nemega 
načina mikrofona. 

 Mikrofon
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 Indikator LED Soundbar 
Vklop:
Na začetku prikaže indikatorsko lučko • 
LED za privzeti vir, nato prikaže zadnji 
status, to je vhodni vir, indikator LED, 
stopnjo glasnosti in vklop ali izklop 
nemega načina mikrofona (opomba: če v 
3 minutah ne pritisnete nobene tipke, se 
indikatorska lučka LED samodejno izključi).
Stanje pripravljenosti: Izvorna LED • 
žarnica kaže zatemnjeno rdeče.

STATUS NIZKEGA IN SREDNJEGA 
TONA: 
(raven razpona:-12~+12, privzeta raven: 0)
(OPOMBE: Če je raven NIZKEGA IN • 
SREDNJEGA TONA nad 0, se prižgejo 
štiri led žarnice RGB od leve proti desni;  
Če je raven NIZKEGA IN SREDNJEGA 
TONA enaka 0, ne bo svetila 
nobena luč; če je raven NIZKEGA IN 
SREDNJEGA TONA pod 0, se štiri RGB 
LED diode prižgejo od desne proti levi.)

Ena izmed štirih RGB led luči se vklopi • 
od zatemnjene na svetlo, ko je raven 
NIZKEGA IN SREDNJEGA TONA na 
+3/-3 in 0,5s.

Dve izmed štirih diod RGB se • 
vklopijo, kadar je raven NIZKEGA IN 
SREDNJEGA TONA na +6/-6 v 0,5s, 1. 
LED je trdna, 2. LED pa bo preklopila z 
zatemnjene na močno svetlobo.

Tri izmed štirih RGB se vklopijo, kadar je • 
raven NIZKEGA IN SREDNJEGA TONA 
+9/-9 v 0,5s, prvi dve LED ostaneta 
močni, vendar se bo 3. LED prižgala z 
zatemnjene na močno svetlobo.

Vse štiri RGB diode se vklopijo, ko • 
je raven NIZKEGA IN SREDNJEGA 
TONA +12/-12 v 0,5s, pri čemer 3 
LED še naprej svetijo močno, 4. LED 
pa preklopi z zatemnjene na močno.

Stanje povezave BLUETOOTH:

Način seznanjanja: modra lučka LED • 
hitro utripa 
Povezano: modra lučka neprekinjeno sveti• 
Brez povezave: modra lučka LED • 
počasi utripa

Stanje nemega načina mikrofona:
Nemi način mikrofona: 4 RGB oranžna• 

Stanje vmesnika AUX IN:
AUX IN/Audio in: sveti zelena• 

Stanje vmesnika OPTICAL IN:
OPTICAL IN: Močna vijolična• 

STANJE HDMI IN:
HDMI ARC: Močna svetlo rdeča• 

GLASNOST NEMO:
Pritisnite tipko za nami način na • 
daljinskem upravljalniku. Barva lučke 
LED se spremeni v belo (ostane v 
nemem načinu pri spremembi na drug 
vir). Znova pritisnite tipko za nemi 
način, barva lučke LED se spremeni na 
barvo trenutnega vira.

Tipka POMOČNIK GOOGLE:
Zagon sistema: Lučke LED 4RGB • 
počasi utripajo v beli barvi.
Ponastavitev na tovarniške vrednosti: • 
Lučke LED 4RGB stalno svetijo v beli 
barvi in v 0,5 s počasi ugasnejo.
Čakanje na besedno sprožilo. Lučke • 
LED 4RGB izključene. 
Besedno sproženje: glejte animacije • 
uporabniške izkušnje pomočnika Google.
Med izgovarjanjem govornega ukaza: • 
glejte animacije uporabniške izkušnje 
pomočnika Google.
Izvajanje govornega ukaza: glejte animacije • 
uporabniške izkušnje pomočnika Google.
Podajanje rezultatov govornega ukaza: • 
glejte animacije uporabniške izkušnje 
pomočnika Google.
Zakasnitev izvajanja ukaza: Lučke 4RGB • 
led trikrat hitro utripnejo Lučke LED 
4RGB počasi utripajo v beli barvi.
Dosežena največja glasnost: Lučke LED • 
4RGB dvakrat hitro utripnejo v beli barvi.

 Podtonec'pokazatelj LED
Način združevanja: rdeča led • 
povezana bliskavica: močna led• 
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Daljinski upravljalnik
1.   Tipka

Za VKLOP in IZKLOP naprave.

2. Pritisni za govorjenje
Pritisnite, če želite aktivirati funkcijo »Pritisni 
za govorjenje«.

3.  Tipka 
Utiša enoto ali povzame zvok .

4. Tipka VOL + 
Za povečanje glasnosti.

5. 
Kratek pritisk za nadzor nad predvajanjem 
glasbe: pred, skladba, začasno ustavi / 
predvajaj, naslednje skladba.

6. Tipka VOL - 
Za zmanjšanje glasnosti.

7. Tipka NIZKI TON
Poveča ali zmanjša jakost NIZKEGA tona.

8. Tipka SREDNJI TON
Poveča ali zmanjša jakost srednjega tona.

9. Tipka VIR 
Kratko pritisnite za spremembo vira: HDMI, 
BLUETOOTH, OPTICAL, AUX
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Priključki
Ta del vključuje pregled povezav, ki so na voljo v 
vašem SoundBar in SoundBar.

 HDMI
HDMI (ARC) povezava do HDMI ARC na 
TV.

 OPTICAL
Za priključitev zvočne povezave s TV 
sprejemnikom ali drugo digitalno napravo 
prek optičnega kabla.

 AUX
Analogni vhod za zvok, na primer 
predvajalnik MP3 (3,5 mm stereo).

 DC IN
Priklop Soundbara na električno napajanje.

 AC IN
Priklop nizkotonca na električno napajanje.

Povezovanje3 
Ta razdelek vam pomaga priključiti vaš Soundbar 
na TV sprejemnik ali druge naprave.
Glede osnovnih povezav vašega Soundbara in 
pribora glejte vodnik za hiter začetek.

Opomba

Na nalepki na hrbtni strani ali na dnu naprave • 
najdete identifikacijske podatke in podatke o 
električnem napajanju.
Preden izvedete kako spremembo ali spremenite • 
katero od povezav, preverite, ali so vse naprave 
izključene iz napajalnih vtičnic.

Postavitev
Postavite Soundbar in nizkotonec, kot je 
prikazano spodaj.

10 cm/4"

1 m/ 
3 ft
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Ročno seznanjanje nizkotonca
Ko podtonca ne morete več samodejno • 
povezati s soundbarom, ju lahko uporabnik 
ročno poveže z naslednjim postopkom. 
Dolgo istočasno pritisnite vir in gumb 
vol+ na soundbaru za 3s, nato dolgo za tri 
sekunde pritisnite trenutni LED pokazatelj 
Soundbara in rdeči led pokazatelj podtonca 
bo hitro utripal, dokler nista povezana. Po 
povezavi indikator led ostane močno svetel.

Priključitev soundbara in 
nizkotonca

Soundbar in nizkotonec lahko povežete • 
v privzeti tovarniški nastavitvi. Kadar je 
napajalna enota vklopljena, bo povezana 
samodejno v nekaj sekundah; če je ni 
mogoče povezati v 10S, pa bo rdeča led 
podtonca počasi utripala, dokler se ne 
povežeta.
Če podtonec in soundbar razvežete • 
(izgubita napajanje itd), bosta vedno 
samodejno ponovno povezana, dokler 
enota ne ostane v nepovezanem stanju, 
prosimo pojdite na ročni par.
Ko je soundbar v stanju čakanja, bo • 
podtonec po 1min prav tako preklopil na 
stanje čakanja, pokazatelj led pa ugasne.
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Priključitev TV sprejemnika ali 
druge zvočne naprave

1. možnost: Povežite zvok preko kabla 
HDMI
Najboljša kakovost zvoka

HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

1 S kablom HDMI povežite HDMI na vašem 
SoundBar na HDMI OUT ali drugo napravo.

2. možnost: Priključite zvok prek 
digitalnega optičnega kabla.
Najboljša kakovost zvoka

OPTICAL 
DIGITAL IN

1 Povežite priključek OPTICAL na Soundbaru 
s priključkom OPTICAL OUT na TV 
sprejemniku ali drugi napravi.

Digitalni optični priključek je lahko • 
označen tudi s SPDIF ali SPDIF OUT.

3. možnost: Priključite zvočno napravo 
prek stereo avdio kabla z vtičem 3,5 mm
Osnovna kakovost zvoka

AUX

AUX

1 Vtič stereo avdio kabla 3,5 mm priključite 
v vtičnico AUX na Soundbaru in v vtičnico 
AUX na TV sprejemniku ali drugi napravi.
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Uporaba 4 
Soundbara

V tem razdelku boste spoznali, kako lahko 
predvajate glasbo s povezanih naprav.

Preden začnete:

Priključite potrebne povezave, opisane v • 
vodniku za hiter začetek in uporabniškem 
priročniku na naslovu www.philips.com/
support.
Povežite Soundbar z drugimi napravami • 
prek ustreznih priključkov.

Prilagoditev glasnosti

1 Za povečanje ali zmanjšanje glasnosti 
uporabite tipki +/- (glasnost).

Da utišate zvok, pritisnite • .
Da znova vključite zvok, znova pritisnite • 

 ali uporabite tipki +/- (glasnost).

Stanje glasnosti:

Ko je stopnja glasnosti 25 %, ena od štirih • 
lučk LED RGB počasi zasveti v 0,5 s.

Ko je stopnja glasnosti 50 % svetita dve • 
od štirih lučk LED RGB. 1. lučka LED sveti 
neprekinjeno, 2. lučka LED pa počasi zasveti 
v 0,5 s.

Ko je stopnja glasnosti 75% svetijo tri od • 
štirih lučk LED RGB. Prvi dve lučki LED 
svetita neprekinjeno, 3. lučka LED pa počasi 
zasveti v 0,5 s.

Pri največji stopnji glasnosti svetijo tri od • 
štirih lučk LED RGB. Prve 3 lučke LED 
svetijo neprekinjeno, 4. lučka LED pa počasi 
zasveti v 0,5 s.

Predvajalniki MP3
Priključite vaš predvajalnik MP3 in predvajajte 
vaše zvočne datoteke ali glasbo.

Kaj potrebujete:

Predvajalnik MP3.• 
Stereo avdio kabel z vtičema 3,5 mm.• 

1 S stereo avdio kablom 3,5 mm priključite 
predvajalnik v vtičnico AUX na Soundbaru.

2 Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku 
in izberite način AUX.

3 Pritisnite gumba na predvajalniku MP3 za 
izbiro in predvajanje zvočnih datotek ali 
glasbe.
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Predvajanje TV
Priključite vaš TV sprejemnik in predvajajte 
zvočne datoteke ali glasbo. 

Kaj potrebujete:

TV sprejemnik s priključkom HDMI.• 
Zvočni kabel HDMI.• 

1 S kablom HDMI povežite TV na 
povezovalnik HDMI na vašem SoundBar.

2 Pritisnite VNOS/VIR na daljinskem 
predvajalniku vašega TV sprejemnika za 
izbiro načina HDMI.

3 Pritisnite VIR na daljinskem upravitelju za 
SoundBar, da izberete način HDMI.

Predvajanje zvoka prek 
povezave Bluetooth
Prek Bluetootha lahko povežete Soundbar 
z vašo napravo Bluetooth (kot so na primer 
iPad, iPhone, iPod touch, telefone Android ali 
prenosni računalnik), nato pa lahko poslušate 
zvočne datoteke, shranjene na napravi prek vaših 
zvočnikov Soundbar.

Kaj potrebujete:

Napravo Bluetooth, ki podpira profil • 
Bluetooth A2DP AVRCP in ima različico 
Bluetooth vsaj 5.0.
Maksimalna razdalja med zvočnikom • 
Soundbar in napravo Bluetooth je lahko 
približno 4 metrov (13 feet).

1 Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, 
da vklopite SoundBar in izberete način 
Bluetooth.

 Pokazatelj soundbara utripa modro.
2 Na napravi Bluetooth vklopite Bluetooth, 

poiščite in izberite Philips TAPB405 za vklop 
povezave (glejte priročnik za uporabnike 
naprave Bluetooth glede vprašanja, kako 
omogočiti Bluetooth).

 Med povezovanjem bo indikator 
soundbarautripal modro.

3 Počakajte, da indikator soundbara preneha 
utripati in sveti močo modro.

 Če povezave ni mogoče vzpostaviti, 
indikatorska lučka neprekinjeno počasi 
utripa.

4 Na vaši napravi Bluetooth izberite in 
predvajajte zvočne datoteke.

Če med predvajanjem glasbe dobite • 
dohodni klic, se predvajanje glasbe 
začasno zaustavi.
Če vaša naprava Bluetooth podpira • 
profil AVRCP, lahko na daljinskem 
upravljalniku pritisnete , da 
preskočite skladbo ali  za začasno 
zaustavitev/nadaljevanje predvajanja.

5 Za izhod iz načina Bluetooth izberite drug vir.
Ko preklopite nazaj v način Bluetooth, • 
ostane povezava Bluetooth aktivna.

Opomba

Pretakanje glasbe lahko ovirajo predmeti med • 
napravo in Soundbarom, kot na primer zidovi, 
kovinska ohišja naprav ali druge naprave v okolici, 
ki delujejo na isti frekvenci.
Če želite vaš SoundBar povezati z drugo napravo • 
Bluetooth, pritisnite  na daljinskem upravljalniku 
za izbiro načina Bluetooth in držite  da 
razvežete trenutno povezano napravo Bluetooth.
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Glasovni pomočnik Google
Preprosto začnite z "OK Google", nato postavite 
vprašanja ali mu naložite naloge, kot je:
"Play some jazz" (Predvajaj jazz)
"Turn up the volume" (Povečaj glasnost)
"Set a 13 minute timer for pizza" (Nastavi  
13 minutni časomer za pizzo)
"Do I need an umbrella today?" (Ali danes 
potrebujem dežnik?)

Vgrajen Google Chromecast
Za uporabo te funkcije sledite naslednjim  
3 korakom:
1. Z aplikacijo Google Home App povežite vaš 

telefon ali tablico z istim omrežjem Wi-Fi, s 
katerim je povezan zvočnik.

2. Predvajajte podkaste, glasbo in še več iz več 
kot 100 aplikacij, ki omogočajo Chromecast. 
Za predvajanje tapnite gumb Cast v 
aplikaciji, omogočeni za Chromecast.

3. Za predvajanje glasbe na vašem zvočniku 
se dotaknite gumba Cast v aplikaciji, ki 
omogoča Chromecast.

Google Home

Google Play
GET IT ON

App Store
Available on the

Prenesite in na vašem telefonu ali tablici zaženite 
aplikacijo Google Home. Konfigurirajte vašo napravo v 
aplikaciji Google home.

KORAK 
1

KORAK 
2

KORAK 
3

Seznanite s katero koli napravo 
Bluetooth
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AirPlay 2
Za nadzor nad tem zvočnikom, omogočenim za 
AirPlay 2 boste potrebovali iOS 11.4 ali kasnejši 
na vaši napravi.

Nastavite napravo na aplikaciji Apple 
Home, ki jo imate na vašem iPhone ali 
iPad
1. Povežite napravo iOS na WiFi.

2. Sledite postopku konfiguracije za aplikacijo 
Apple Home.

I  Odprite aplikacijo Apple Home.

II Kliknite ikono "+" ter izberite "Add 
Accessory" (dodaj dodatno opremo).

III Kliknite "Don't Have a Code or Can't Scan" 
(nimam kode ali ne morem poskenirati).

IV Poiščite napravo in ko jo najdete, vnesite 
njeno ime.

V Ko dobite navodilo "Add Accessory to 
Network" (dodaj dodatno opremo na 
omrežje), kliknite Allow (dovoli).

VI Čakam povezavo omrežja.

VII Po uspešni povezavi omrežja bo dodatna 
oprema dodana.

VIII Pojdite na My Home (moj dom), kjer 
najdete novo napravo, ki ste jo izbrali.

3. Ko Soundbar povežete z omrežjem, 
predvajajte glasbo preko AirPlay na 
Soundbar:

I  Izberite en predvajalnik glasbe, kot je 
aplikacija glasbe Apple, ter kliknite na ikono 
AirPlay.

II Izberite ime naprave in za povezavo kliknite 
tipko Play, kot je povečanje/zmanjašanje 
glasnosti, predvajaj/začasno ustavi, 
predhodna/naslednja itd.

Uporaba Works z znamko Apple pomeni, da je dodatna 
oprema ustvarjena za specifično uporabo s tehnologijo, ki je 
opredeljena na znački in jo je razvijalec potrdil za ustreznost s 
standardi delovanja Apple.
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Tovarniške nastavitve
Ko je zvočnik vključen, za 15 sekund pritisnite 
tipki VOL- in VOL+. Zvočnik se samodejno 
izključi in ponastavi na tovarniške nastavitve.

Stenska 5 
montaža

Opomba

Uporaba nepravilnega stenskega nosilca lahko • 
privede do telesnih poškodb in poškodb naprave. 
V primeru kakršnih koli vprašanj se posvetujte s 
služno za podporo strankam v vaši državi.
Preden pritrdite napravo na steno, se prepričajte, • 
ali stena lahko prenaša težo Soundbara.

Dolžina/premer vijakov

Glede na to, na katero steno poskušate namestiti 
SoundBar zagotovite, da uporabite vijake, ki so 
primerno dolgi in široki.

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

> 35 mm/0,378"

4 mm/ 
0,16""

Za montažo Soundbara na steno glejte sliko v 
vodniku za hiter začetek.
1)  V steno izvrtajte dve odprtini.
2)  V izvrtini vstavite vložka in privijte vijaka.
3)  Obesite SoundBar na pritrdilna vijaka.
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Tehnični 6 
podatki

Opomba

Tehnični podatki in dizajn se lahko spremenijo • 
brez predhodnega obvestila.

Ojačevalec
RMS skupna nazivna moč: • 
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1 % THD)
Frekvenčno območje: 50 Hz-20 kHz /  • 
- 6 dB
Razmerje zvok-do hrupa: • 
> 88 dB (CCIR) / (A-ponderirano)
Skupna harmonična popačenja: < 1 %• 
Vhodna občutljivost:• 

LINE IN: 500 mV +/- 50 mV• 

Zvok
S/PDIF Digital audio input:• 

Optika: TOSLINK• 
Frekvenca vzorčenja:• 

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

Konstantna bitna hitrost:• 
MP3: 8 kbps - 320 kbps• 

Bluetooth
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP• 
Različica Bluetooth: 4.2• 
Frekvenčni pas Bluetooth / izhodna moč: • 
2402 - 2480 MHZ / ≤12 dBm

Glavna enota
Soundbar

Električno napajanje: 100-240 V~, 50/60 Hz• 
Nazivna moč: 18 V/2 A• 
Poraba energije pri mirovanju: ≤ 2,5 W• 
Mere (Š x V x G): • 
800 x 67,5 x 107 mm
Teža: 2,09 kg• 
Vgrajeni zvočniki• : 2 x polni domet  
(57 mm/2,25", 6 ohm) 
2 x tviter (19,05 mm/0,75", 6 ohm)

Nizkotonec
Električno napajanje: 100-240 V~, 50/60 Hz• 
Nazivna moč: 60 W• 
Poraba energije pri mirovanju: ≤ 2 W• 
Mere (Š x V x G): • 
300 x 343 x 150 mm
Teža: 5,08 kg• 
Vgrajeni zvočniki• : 1 x frekvenca  
(133 mm/5,25", 4 ohm)

Baterije za daljinski upravljalnik
2 x AAA-R03-1,5 V• 

TAPB405 je v skladu z energetsko zakonodajo 
Evropske unije.

TAPB405 je v skladu z Uredbo Evropskega Sveta 
Št. 1275/2008 in (EU) Št 801/2013 kot povezana 
oprema z visoko omrežno zmožnostjo (HiNA 
oprema in oprema z visoko funkcionalnostjo 
HiNA). 

Poraba moči
Stanje pripravljenosti: N/A
Omrežje na čakanju: N/A
Aktivno čakanje*: 3 W

*  Aktivno čakanje: TAPB405 je povezan z 
brezžičnim omrežjem, vendar ne omogoča 
aktivnih zvočnih funkcij.



SLV16

Odpravljanje 7 
težav

Opozorilo

Nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte • 
ohišja naprave.

Izdelka ne popravljajte sami, saj boste s tem 
izničili garancijo.
Če imate z izdelkom težave, preden pokličete 
servis, preverite naslednje točke.
Če težava s tem ni odpravljena, se za podporo 
obrnite na www.philips.com/support.

Glavna enota

Tipke na Soundbaru ne delujejo.
Za nekaj minut odklopite Soundbar z • 
električnega napajanja in ga nato znova 
priklopite.

Zvok

Iz zvočnikov Soundbara ni slišati zvoka.
Priključite avdio kabel med Soundbar in vaš • 
TV sprejemnik ali drugo napravo.
Ponastavite Soundbar na tovarniške • 
nastavitve.
Na daljinskem upravljalniku izberite pravilen • 
avdio vhod.
Preverite, ali Soundbar ni v nemem načinu.• 

Popačen zvok ali odmev.
Pri predvajanju zvoka s TV sprejemnika • 
na Soundbar preverite, da televizor ni v 
nemem načinu.

Bluetooth

Naprava se ne more povezati s Soundbarom.
Naprava ne podpira združljivega profila, ki • 
je potreben za Soundbar.
Na mobilni napravi povezava Bluetooth ni • 
omogočena. V uporabniškem priročniku 
si preberite, kako omogočite povezavo 
Bluetooth na vaši mobilni napravi.
Naprava ni pravilno povezana. Vzpostavite • 
pravilne povezave naprave. (glejte razdelek 
Predvajanje zvoka prek povezave Bluetooth 
na strani 10).
Soundbar je že priključen na drugo napravo • 
Bluetooth. Prekinite povezavo s povezano 
napravo in poskusite znova.

Kakovost zvoka, predvajanega z mobilne 
naprave Bluetooth, je slaba.

Sprejem prek povezave Bluetooth je • 
šibek. Prestavite napravo bliže Soundbaru 
ali odstranite ovire med napravo in 
Soundbarom.

Povezava s priključeno napravo se prekinja in 
znova vzpostavlja.

Sprejem prek povezave Bluetooth je • 
šibek. Prestavite napravo bliže Soundbaru 
ali odstranite ovite med napravo in 
Soundbarom.
Na mobilni napravi Bluetooth izključite • 
funkcijo Wi-Fi, da preprečite motnje.
Na nekaterih mobilnih napravah se • 
povezava Bluetooth samodejno deaktivira, 
da se prihrani energija. To ne pomeni 
napake delovanja Soundbara.



In logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. 

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in in druge sorodne blagovne znamke in logotipi so blagovne znamke 

družbe Google LLC. Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol dvojni-D so blagovne znamke 

podjetja Dolby Laboratories. 

Apple in AirPlay sta blagovni znamki Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

Sprejete blagovne znamke HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene 

blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator, Inc. v ZDA in drugih državah.

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Ime Philips in značka Philips sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke 
Philips N.V. in se uporabljata v skladu z licenčnimi pogoji. Ta izdelek proizvaja in 
prodaja družba MMD Hong Kong Holding Limited ali katera od njenih podružnic 
in družba MMD Hong Kong Holding Limited daje garancijo za ta izdelek.
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