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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, vizitoni www.philips.com/
welcome për:
• të shkarkuar manualin e përdorimit dhe për
udhëzuesin e nisjes së shpejtë
• të shikuar tutorialet video (të disponueshëm
vetëm për modelet e zgjedhura)
• të gjetur përgjigjet e pyetjeve të përgjigjura
shpesh (FAQs)
• të na dërguar 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
Në mënyrë alternative 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.

Siguria
Rrezik goditjeje elektrike ose zjarri!
• Para se të krijoni ose ndryshoni ndonjë
lidhje, sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë
shkëputur nga priza e energjisë.
• Mos e ekspozoni asnjëherë produktin dhe
aksesorët në shi ose ujë Mos vendosni
kurrë enë të lëngshme, të tilla si vazo, afër
produktit. Nëse derdhe lëngje në ose
brenda produktit, shkëputeni nga priza e
energjisë menjëherë Kontaktoni Kujdesin e

•

•
•

Klientit për ta kontrolluar produktin përpara
përdorimit.
Mos e vendosni kurrë produktin dhe
aksesorët afër flakëve të hapura ose
burimeve të tjera të nxehtësisë, përfshirë
dritën direkte të diellit.
Mos futni kurrë objekte në kanalet e
ventilimit ose hapje të tjera në produkt.
Kur priza e korrentit ose bashkuesi i pajisjes
përdoret si pajisje për shkëputje, pajisja për
shkëputje mbetet e gatshme për funksionim.
Bateria (pakoja e baterive ose bateritë e
instaluara) nuk duhet të ekspozohet ndaj
nxehtësisë së tepërt, të tilla si drita e diellit,
zjarri ose të ngjashme.
Shkëputni produktin nga priza e para stuhive
me vetëtima.
Kur shkëputni kabllon e energjisë, tërhiqni
gjithmonë spinën, kurrë kabllon.

Rrezik qarku të shkurtër ose zjarri!
• Për vlerësimet e identifikimit dhe furnizimit,
referojuni pllakës së tipit në pjesën e prapme
ose në fund të produktit.
• Para se ta lidhni produktin në prizën,
sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet
me vlerën e shtypur në pjesën e prapme
ose në fund të produktit. Mos e lidhni
kurrë produktin në prizën e korrentit nëse
tensioni është i ndryshëm.
Rrezik lëndimi ose dëmtim i këtij produkti!
• Për montimin në mur, ky produkt duhet të
jetë i bashkangjitur në mënyrë të sigurt në
mur, në përputhje me udhëzimet e instalimit.
Përdorni vetëm kllapën e montimit në mur
të furnizuar (nëse ka). Montimi jo i duhur i
murit mund të rezultojë në aksident, lëndim
ose dëmtim. Nëse keni pyetje kontaktoni
Kujdesin e Klientit në vendin tuaj
• Asnjëherë mos e vendosni produktin ose
sendet në mbi kordonët elektrikë ose mbi
pajisje të tjera elektrike.
• Nëse produkti transportohet në
temperatura nën 5 °C, shpaketoni produktin
dhe prisni derisa temperatura e tij të
përputhet me temperaturën e dhomës
përpara se ta lidhni në prizë.
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1 Me rëndësi

•

Disa pjesë të produktit mund të jenë prej
xhami.Trajtojini me kujdes për të shmangur
lëndim ose dëmtim.

Rrezik mbinxehjeje!
• Mos e instaloni kurrë produktin në një
hapësirë të kufizuar. Për ventilim, lini
gjithmonë një hapësirë prej të paktën katër
inç rreth produktit. Sigurohuni që perdet ose
objektet e tjera asnjëherë të mos i mbulojnë
kanalet e ventilimit në produkt.
Rrezik kontaminimi!
• Mos i përzieni bateritë (të vjetra dhe të reja
ose karboni dhe alkaline, etj.).
• KUJDES: Rrezik shpërthimi nëse bateritë
janë zëvendësuar në mënyrë të gabuar.
Ndërrojeni vetëm duke përdorur të njëjtin
tip baterie.
• Hiqni bateritë nëse kanë mbaruar ose nëse
telekomanda nuk do të përdoret për një
kohë të gjatë.
• Bateritë përmbajnë substanca kimike, ato
duhet të asgjësohen siç duhet
Rrezik i gëlltitjes së baterive!
• 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
kontaktoni prodhuesin.
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Ky është aparat KLASA II me izolim të dyfishtë
dhe pa tokëzim mbrojtës të furnizuar.

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

Kujdesuni për mjedisin
Hedhja e produktit dhe baterisë të vjetër

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.

Ky simbol do të thotë se produkti përmban bateri
të mbuluar nga Direktiva Evropiane 2013/56/
BE, 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.
Heqja e baterive të asgjësueshme
Për të hequr bateritë e asgjësueshme, shih
seksionin e instalimit.

INFORMACIONI FCC
Vini re:
• Kjo pajisje duhet të instalohet dhe të
funksionojë me distancë minimale 20 cm
midis kaloriferit dhe trupit tuaj
• Ndryshimet ose modifikimet e pa miratuara
shprehimisht nga pala përgjegjëse për
përputhshmërinë mund ta bëjë nul
autoritetin e përdoruesit për të përdorur
pajisjen.
SHËNIM: Kjo pajisje është testuar dhe është
gjetur se përputhet me kufijtë për një pajisje
dixhitale Klasa B, në përputhje me Pjesën 15
të rregullave FCC. Këto limite janë bërë për të
siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencës
së dëmshme në një ambient banimi. Kjo pajisje
gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji
të frekuencës radio dhe, nëse nuk është instaluar
dhe përdorur në përputhje me udhëzimet, mund
të shkaktojë interferencë të dëmshme ndaj
komunikimeve radio. Sidoqoftë, nuk ka garanci që
interferenca nuk do të ndodhë në një instalim të
veçantë. Nëse kjo pajisje shkakton interferenca
të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit,
gjë që mund të përcaktohet duke e fikur dhe
ndezur pajisjen, përdoruesi nxitet që të përpiqet
ta korrigjojë interferencën me një ose më shumë
prej masave të mëposhtme:
• Riorientoni ose rivendosni antenën
marrëse.
• Rritni ndarjen midis pajisjes dhe marrësit.
• Lidhni pajisjen në një dalje në një qark të
ndryshme nga ajo në të cilin është lidhur
marrësi.
• Konsultoni shitësin ose një teknik radio/
TV me eksperiencë për ndihmë.

Kjo pajisja përmban transmetues/marrës pa
licencë që përputhen me RSS-në pa licencë të
Kanadasë për Inovacionin, shkencën dhe zhvillimin
ekonomik. Operimi është subjekt i dy kushteve të
mëposhtme:
1. Kjo pajisje mund të mos shkaktojë
interferencë.
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë,
përfshirë interferencën që mund të
shkaktojë përdorim të padëshiruar të
pajisjes.

Përputhshmëria
Ky produkt përputhet me kërkesat e
interferencës radio të Komunitetit Evropian.
Me anë të kësaj MMD Hong Kong Holding
Limited deklaron se ky produkt është në
përputhshmëri me kërkesat thelbësore dhe
dispozita të tjera relevante të Direktivës 2014/53/
BE.
Ju mund ta gjeni Deklaratën e Përputhshmërisë
në www.p4c.philips.com.
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Kujdes deklaratën FCC dhe
IC për Përdoruesit (vetëm
SHB dhe Kanada)

2 SoundBar-in 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.

Sensori i telekomandës
Paneli i ekranit

Subwoofer pa tel
Ky seksion përfshin një pamje të përgjithshme të
Subwoofer pa tel:

Njësia kryesore
Ky seksion përfshin një pamje të përgjithshme të
njësisë kryesore.

Priza AC~
Lidh në furnizimin me energji.
Butoni i ÇIFTIMIT
Shtyp për të hyrë në modalitetin e çiftimit
për subwoofer.
Treguesi i subwoofer-it
• Kur energjia është e ndezur, treguesi
ndizet.
• Gjatë çiftimit pa tel midis subwooferit dhe njësisë kryesore, treguesi pulson
shpejt portokalli
• Kur çiftimi do të ketë sukses, treguesi
ndizet portokalli.
• Kur çiftimi dështon, treguesi pulson
ngadalë portokalli.
(Standby-On)
Ndize Sound Bar On ose në standby.

Telekomanda

(Source)
Zgjidhni një burim hyrjeje për soundbar-in.

Ky seksion përfshin një pamje të përgjithshme të
telekomandës.

- (Volume)
Ulni volumin.
+ (Volume)
Rritni volumin.
6

(Standby-On)
Ndize soundbar-in ose në gatishmëri.
Burimi
Zgjidhni një burim hyrjeje për soundbar-in.

Shqip

EQ
Zgjidh efektin e barazuesit (EQ).
Bass
Aktivizo konfigurimin e basit.
Treble
Aktivizo konfigurimin e "treble".

Konektorët
Ky seksion përfshin një përmbledhje të
konektorëve të disponueshëm në SoundBar.

(Previous/Next)
/
Kaloni në gjurmën e mëparshme ose
gjurmën tjetër në modalitetin USB/BT.
(Play/Pause)
Nisu, pauzo ose rifillo të luajturit në
modalitetin USB/BT.
Shtyp dhe mbaJ për të aktivizuar funksionin
e çiftimit në modalitetin Bluetooth ose për
të shkëputur pajisjen ekzistuese të çiftuar
Bluetooth.
+/- (Volume)
Rritni ose ulni volumin.
Mute
Hesht ose rivendos volumin.
Dimeri
Vendos dritën e panelit të ekranit të Sound
Bar-it.
(Dolby)
NDIZE/FIKE Dolby.

AC~
Lidh në furnizimin me energji.
OPTICAL
Lidhu me një dalje optike audio në TV ose
në një pajisje dixhitale.
•
•

USB
Hyrje audio nga një pajisje ruajtjeje USB.
Përmirëso softuerin e këtij produkti.

AUX
Hyrje audio analoge nga, për shembull, një
lexues MP3 (fishë 3,5 mm).
HDMI OUT (ARC)
Lidhu me hyrjen HDMI në TV.
HDMI 1/ HDMI 2
Lidhu me hyrjen HDMI në TV.
Kanali i kllapës së murit
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Përgatit telekomandën
•
•

•

Kontrolli i dhënë nga distanca lejon që njësia
të përdoret nga një distancë.
Edhe nëse Telekomanda është përdorur
brenda intervalit efektiv 19,7 këmbë (6m),
funksionimi i telekomandës mund të jetë i
pamundur nëse ka ndonjë pengesë midis
njësisë dhe telekomandës.
Nëse Telekomanda përdoret afër
produkteve që prodhojnë rreze infrakuqe,
ose nëse pajisjet e tjera të telekomandës që
përdorin rrezet infrakuqe përdoren pranë
njësisë, mund të funksionojë në mënyrë të
gabuar. Në të kundërt, produktet e tjera
mund të funksionojnë gabimisht.

Përdorimi për herë të parë:
Njësia ka të instaluara
paraprakisht bateri
litiumi CR2025. Hiqni
kapakun mbrojtës për
të aktivizuar baterinë e
telekomandës.

Zëvendësoni baterinë e telekomandës
•

Telekomanda kërkon bateri litiumi CR2025,
3V.

1

Shtypni kapakun në anën e mbajtëses së
baterisë drejt mbajtëses.

2

Tani rrëshqitni mbajtësin e baterisë jashtë
telekomandës.

3

Hiqni baterinë e vjetër,Vendosni një bateri
të re në mbajtësen e baterive CR2025 me
polaritetin e duhur (+/-) siç tregohet.

4

Rrëshqiteni mbajtësin e baterisë mbrapa në
kanalin e telekomandës.
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Masa parandaluese lidhur me bateritë
•

•
•
•
•
•

•

Kur T\ nuk përdoret për një kohë të gjatë
(më shumë se një muaj), hiqni baterinë nga
Telekomanda për të mos lejuar rrjedhjen e
saj.
Nëse bateritë rrjedhin, fshini rrjedhjen
brenda ndarjes së baterisë dhe zëvendësoni
bateritë me të reja.
Mos përdorni asnjë bateri përveç atyre të
specifikuara.
Mos i ngrohni ose çmontoni bateritë.
Mos i hidhni kurrë në zjarr ose ujë
Mos i mbani ose ruani bateritë me objekte
të tjera metalike. Kjo mund të bëjë që
bateritë të kenë qark të shkurtër, të rrjedhin
ose të shpërthejnë.
Mos e karikoni kurrë baterinë nëse nuk
konfirmohet se është e tipit që rikarikohet.

Vendosja
Vendoseni subwoofer-in të paktën 1 metër (3
këmbë) larg Soundbar-it dhe dhjetë centimetra
larga murit.
Për rezultate më të mira, vendosni subwoofer-in
siç tregohet më poshtë.

10cm/4"

1m/3ft

Ky seksion ju ndihmon të lidhni Soundbar-in me
një TV dhe pajisje të tjera, dhe pastaj ta vendosni
Për informacion rreth lidhjeve themelore të
Soundbar-it dhe aksesorëve tuaj, shij udhëzuesin
e nisjes së shpejtë.
Shënim
• P
 ër 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.

Dolby Atmos®
Dolby Atmos ju jep përvojë të mahnitshme që
nuk e keni dëgjuar kurrë më parë nga tingulli
lart, dhe tërë pasurinë, kthjelltësinë dhe fuqinë e
tingullit Dolby.
Për përdorimin e Dolby Atmos®
Dolby Atmos® disponohet në modalitetin HDMI.
Për detajet e lidhjes, referojuni "Lidhja HDMI".

1

2

3

Për të përdorur Dolby Atmos® në
modalitetin HDMI 1 /HDMI 2 / HDMI
ARC,TV-ja juaj duhet të mbështesë Dolby
Atmos®.
Sigurohuni që është zgjedhur "No Encoding"
për bitream-in në daljen dixhitale audio të
pajisjes së jashtme të lidhur (p.sh. lexues
Blu-ray DVD.TV, etj.)
Kur futeni në formatin Dolby Atmos / Dolby
Digital / PCM, sound bar tregon DOLBY
ATMOS/ DOLBY AUDIO/ PCM AUDIO.

Shënim
• P
 ërvoja e plotë Dolby Atmos disponohet
vetëm kur Soundbar-i është i lidhur me burimin
nëpërmjet një kablloje HDMI 2.0.
• Sound bar do të funksionojë kur lidhet nëpërmjet
metodave të tjera (si kabllo Optike Dixhitale), por
ato nuk janë në gjendje të mbështesin të gjitha
veçoritë Dolby, Për këtë arsye, rekomandimi unë
është të lidhet nëpërmjet HDMI, për të siguruar
mbështetj Dolby.

Lidh me një Prizë HDMI
(ARC)
Disa TV 4K HDR kërkojnë që cilësimet e hyrjes
HDMI ose të figurës të vendosen për marrjen
e përmbajtjes HDR. Për detaje të mëtejshme të
konfigurimit në ekranin HDR, referojuni manualit
të udhëzimit të TV tuaj.

Opsioni 1: ARC (Audio Return Channel)
Soundbar-i mbështet HDMI me Audio Return
Channel (ARC). Nëse TV juaj është i pajtueshëm
me HDMI ARC, mund të dëgjoni audio TV
përmes Soundbar-it duke përdorur një kabllo të
vetme HDMI.

HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

1

2

Duke përdorur një kabllo HDMI me
shpejtësi të lartë, lidhni konektorin HDMI
OUT (ARC)-TO TV në Soundbar në
konektorin HDMI ARC në TV.
• Konektori HDMI ARC në TV mund të
jetë etiketuar ndryshe. Për detaje, shih
manuali i përdorimit të TV-së.
Në TV ndiz operacionet HDMI-CEC. Për
detaje, shih manuali i përdorimit të TV-së.
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3 Lidh

Shënim
• T
 V duhet të mbështesë funksionin HDMI-CEC
dhe ARC. HDMI-CEC dhe ARC duhet të ndizen.
• Metoda e cilësimit të HDMI-CEC dhe ARC
mund të ndryshojë në varësi të TV Për detaje në
lidhje me funksionin ARC, referojuni manualit të
pronarëve të TV.
• Vetëm kabllo të pajtueshme HDMI 1.4 mund të
mbështesin funksionin ARC.

Opsioni 2: HDMI standarde

1

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

Lidh me prizën AUX
•

Nëse TV nuk është i pajtueshëm me HDMI ARC,
lidhni Soundbar-in me TV nëpërmjet një lidhje
standarde HDMI.

Përdorni një kabllo audio 3,5 mm deri 3,5
mm (e përfshirë) për të lidhur prizën e
kufjeve të TV-së m me prizën AUX në njësi.

AUX
HDMI ARC

HDMI 1 / HDMI 2
HDMI OUT

Headphone
HDMI IN

1
2

Përdorni një kabllo HDMI (të përfshirë) për
të lidhur prizën HDMI OUT të Soundbar-it
në prizën HDMI IN të TV.
Përdorni një kabllo HDMI (të përfshirë)
për të lidhur prizën HDMI IN (1 ose 2) të
Soundbar-it me pajisjet tuaja të jashtme (psh.
konsolet e lojërave, lexuesin DVD dhe blu
ray).

AUX

AUDIO OUT

•

Lidh me prizën optike

Përdorni një kabllo audio RCA në 3.5 mm
(nuk përfshihet) për të lidhur prizat e daljes
audio të TV me prizën AUX në njësi.

Lidh me korrentin
OPTICAL

•
•
OPTICAL OUT
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Para se të lidhni kordonin elektrik AC,
sigurohuni që të keni përfunduar të gjitha
lidhjet e tjera.
Rrezik i dëmtimit të produktit! Sigurohuni
që tensioni i furnizimit me energji
korrespondon me tensionin e shtypur në
pjesën e pasme ose në pjesën e poshtme të
njësisë.

•
*

Lidheni kabllon e rrjetit në prizën AC~ të
njësisë dhe më pas në një prizë elektrike
Lidheni kabllon e rrjetit në prizën AC~
të subwoofer-it dhe më pas në një prizë
elektrike.
Sasia e kordonit të energjisë dhe lloji i prizës
ndryshojnë sipas rajoneve.

Çifto me subwoofer-in
Çiftimi automatik

Lidhni Soundbar dhe subwoofer në prizën
e korrentit dhe pastaj shtypni në njësi ose
telekomandë për ta ndërruar pajisjen në
modalitetin ON.
Subwoofer dhe Soundbar do të çiftohen
automatikisht.
• Kur subwoofer është duke u çiftuar me
Soundbar treguesi Pair në subwoofer do të
ndriçojë shpejt.
• Kur subwoofer është duke u çiftuar me
Soundbar treguesi Pair në subwoofer do të
ndriçojë vazhdimisht.
• Mos shtypni Pair në pjesën e pasme të
subwoofer-it, përveç çiftimit manual.

Çiftimi manual

Nëse nuk mund të dëgjohet audio nga
subwoofer-i pa tel, çiftoni manualisht subwooferin.

1
2

3

4

Shkëputni sërish të dy njësitë nga prizat e
korrentit, pastaj futni përsëri pas 3 minutash.
Shtypni dhe mbani butonin PAIR në pjesën
e pasme të subwoofer-it për disa sekonda.
Treguesi i Pair në subwoofer do të
pulsojë shpejt.
Pastaj shtypni në njësi ose telekomandë
për të ndërruar njësinë në ON.
Treguesi Pair në subwoofer do të bëhet
i qëndrueshëm kur është me sukses.
Nëse treguesi Pair vazhdon të pulsojë,
përsëritni hapat 1-3.

Këshillë
• S ubwooferi duhet të jetë në një zonë të hapur
brenda 6 m të Soundbar-it (sa më afër, aq më
mirë).
• Hiqni të gjitha objektet midis subwoofer-it dhe
Soundbar-it.
• Nëse lidhja pa tel dështon përsëri, kontrolloni
nëse ka një konflikt ose interferencë të fortë (psh.
interferencë nga një pajisje elektronike) rreth
vendndodhjes. Hiqni konfliktet ose interferencat e
forta dhe përsëritni procedurat e mësipërme.
• Nëse njësia e korrentit nuk është e lidhur me
subwoofer-in dhe është në modalitetin ON, fjala
"CHECK SUBWOOFER" do të paraqitet në erkan
dhe treguesi Pai në subwoofer do të pulsojë
ngadalë.
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•

4	Përdorni
SoundBar-in tuaj

Zgjidh modalitetet
1

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 dhe manualin
e përdorimit.
• Ndërroni SoundBar-in për të korrigjuar
burimin për pajisjet e tjera.

Rregulloni volumin
1

Ndizni ON dhe OFF
•

•
•
•

Kur e lidhni njësinë për herë të parë me
prizën e korrentit, njësia do të jetë në
modalitetin STANDBY. Treguesi STANDBY
do të ndizet me të kuqe.
Shtypni butonin për ta aktivizuar në
telekomandë ON ose OFF në njësinë e
korrentit.
Shkëputni spinën kryesore nga priza
kryesore nëse doni ta fikni plotësisht njësinë.
Nëse është lidhur një TV ose një pajisje e
jashtme (vetëm për prizë AUX), njësia do të
ndizet automatikisht kur TV-ja ose pajisja e
jashtme është ndezur.

Shtypni butonin
disa herë një njësi ose
shtypni butonin Source në telekomandë për
të zgjidhur modalitetin Aux, Optical, HDMI
ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB.
Modaliteti i zgjedhur do të paraqitet në
ekran.

Shtyp Vol+/Vol- (Volumi) për të rritur ose
ulur një nivel të volumit.
• Për të hequr zërin, shtyp Mute.
• Për të rivendosur zërin, shtyp Mute sërish
ose shtyp Vol+/Vol- (Volumi).

Zgjidh efektin e barazuesit
(EQ)
Zgjidhni modalitetet e paracaktuara të zërit për
t'iu përshtatur videos ose muzikës suaj.

1

Shtypni butonin EQ në telekomandë
për të zgjedhur efektet e dëshiruara të
paracaktuara të barazuesit: Movie/Music/
News:
• Movie - për të parë filmat
• Music - për të dëgjuar muzikën
• News - për të dëgjuar lajmet

Gatishmëria automatike

Rregullo nivelin e Bass/Treble

Njësia automatikisht kthehet në modalitetin e
gatishmërisë pas rreth 15 minutash nëse TV ose
njësia e jashtme është shkëputur, fikur.
• Për të fikur njësinë plotësisht hiqni spinën
nga priza e rrjetit.
• Fikni plotësisht njësinë për të kursyer energji
kur nuk përdorni.

Rregullo nivelin e Bass

1

Shtypni butonin Bass në telekomandë për të
aktivizuar cilësimin e nivelit të basit.
Ekran do të shfaqë BASS.
2 Shtypni butonin Vol+/Vol- disa herë për të
rregulluar nivelin e basit.
bass + 5 / bass - 5
Rregullo nivelin e Treble

1
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Shtypni butonin Treble në telekomandë për
të aktivizuar cilësimin e nivelit të treble.

1
2
3

Shtypni butonin Treble në telekomandë për
të aktivizuar cilësimin e nivelit të qendrës.
Ekran do të shfaqë CEN.
Shtypni butonin Vol+/Vol- disa herë për të
rregulluar nivelin e zërit të qendrës.
Pas rreth 5 sekondash, njësia do të dalë nga
cilësimi i bass/Center/treble.
Ekrani do të tregojë modalitetin aktual
të zgjedhur.
Tani mund të shtypni butonin Vol + /
Vol- për të rregulluar volumin.

pajisje përmes altoparlantëve tuaj SoundBar
Çfarë nevojitni
• Një pajisje Bluetooth që mbështet profilin
Bluetooth A2DP dhe AVRCP dhe me
versionin Bluetooth si 4.2 + EDR.
• Gama maksimale operacionale midis
SoundBar dhe një pajisje Bluetooth është
afërsisht 10 metra (13 këmbë)

1

Shtypni butonin
disa herë në njësi ose
shtypni butonin Source në telekomandë
për të ndërruar Soundbar në modalitetin
Bluetooth.
	NO BT shfaqet në panelin e ekranit.

2

Në pajisjen Bluetooth ndërro në Bluetooth,
kërkoni dhe zgjidhni PHILIPS TAPB603 për
të nisur lidhjen (shih manualin e përdorimit
të pajisjes Bluetooth si për të aktivizuar
Bluetooth).

3

Prisni derisa të dëgjoni zërin e shpejtë nga
Soundbar.
	Nëse është lidhur me sukses, BT shfaqet
në panelin e ekranit

4

Zgjidhni dhe luani skedarë audio ose muzikë
në pajisjen tuaj Bluetooth.
• Gjatë luajtjes, nëse vjen një telefonatë,
luajtja e muzikës ndalohet. Luaj rifillon
kur mbaron telefonata.
• Nëse pajisja juaj Bluetooth mbështet
profilin AVRCP, në telekomandën mund
të shtypni
/
për të kaluar në
një gjurmë ose shtypni
/Pair për
ndaluar/rinisur luajtjen.

5

Për të dalë Bluetooth, zgjidhni burim tjetër.
• Kur kaloni përsëri në modalitetin
Bluetooth, lidhja Bluetooth mbetet
aktive.

Modaliteti i zërit Dolby
Përjetoni një përvojë të gjithanshme audio me
modalitetet e zërit Dolby.

1

Shtypni butonin
për ta ndezur ose fikur
modalitetin Dolby.
• On: Krijoni një përvojë dëgjimi Dolby.
• Off: Zë stereo dy-kanalesh. Ideale për të
dëgjuar muzikë.
Në gjendjen jo HDMl1, HDMl2, ARC, shtypni
këtë buton , ekrani i njësisë do të rrëshqasë
për të shfaqur "NOT SUPPORTED IN THIS
SOURCE".

Cilëso dritën e ekranit
Ju mud të shtypni disa herë Dimmer për të
zgjedhur një nivel të ndryshëm drite të panelit të
ekranit në këtë produkt.

Shqip

Ekran do të shfaqë TREB.
Shtypni
butonin Vol+/Vol- disa herë për të
2
rregulluar nivelin e treble.
treble + 5 / treble - 5
Rregullo zërin e qendrës

Operimi 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
13

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
/PAIR në telekomandë
për të shkëputur pajisjen Bluetooth të lidhur
aktualisht.

Operimi AUX / OPTICAL /
HDMI ARC
Sigurohuni që njësia është e lidhur me TV ose
pajisje audio.

1

Shtypni butonin
disa herë në njësi ose
shtypni butonin Source në telekomandë për
të zgjedhur modalitetin AUX, OPTICAL,
HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2.

2

Operoni direkt pajisjen audio për veçoritë e
riluajtjes.

3

Shtypni butonat VOL +/- për të rregulluar
volumin në nivelin e dëshiruar.

14

Këshillë
• N
 dërsa është në modalitetin OPTICAUHDMI
ARC, nëse nuk ka dalje audio nga njësia dhe statusi
i treguesit ndriçon, ndoshta duhet të aktivizoni
daljen zërit PCM ose Dolby Digital në pajisjen e
burimit (p.sh.TV, lexuesi DVD pse Blu-ray).
• Njësia mund të mos jetë në gjendje të deshifrojë
të gjitha formatet dixhitale të audios nga burimi i
hyrjes. Në këtë rast, njësia do të heshtë. Ky NUK
është një defekt. Sigurohuni që cilësimi audio i
burimit të hyrjes (p.sh.TV, konsole lojrash, lexues
DVD, etj.) është vendosur në PCM ose Dolby
Digital (Shih manualin e përdorimit të pajisjes me
burimit të hyrjes për detajet e cilësimit audio) me
hyrje HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optike.
• Në modalitetin HDMI kur futet formati audio
DOLBY ATMOS, ekrani Soundbar shfaqe DOLBY
ATMOS.
• Kur futet formati audio DOLBY DIGITAL, ekrani
Soundbar shfaqe DOLBY AUDIO.
• Kur futet formati audio PCM, ekrani Soundbar
shfaqe PCM AUDIO.
• Kur futni formatet audio jo-PCM ose DOLBY
DIGITAL, nëse nuk ka dalje zëri nga njësia dhe
ekrani shfaq NO SUPPORT.

Shijoni audio në një pajisje ruajtjeje USB, të tilla si
një lexues MP3 dhe njësi memorie USB, etj.

1
2
3

Futni pajisjen USB.
Shtypni butonin
disa herë në njësi ose
shtypni butonin Source në telekomandë për
të zgjedhur modalitetin USB.
Gjatë riluajtjes:

Butoni
/

Veprimi
Nis, pauzo ose rifillo të luajturit.
Kaloni në gjurmën e mëparshme ose
gjurmën tjetër.

Këshillë
• N
 jësia mund të mbështesë pajisjet USB me
memorie deri në 32 GB.
• Kjo njësi mund të luajë MP3 / WAV / WMA.
• Mbështet një portë USB: 5 V , 500 mA.

5 Montimi në mur
Shënim
• M
 ontimi 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.
• Para montimit në mur nuk duhet të hiqni
katër këmbët e gomës në fund të Soundbar-it,
përndryshe këmbët e gomës nuk mund të fiksohen
mbrapa.

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.
3,5-4 mm

4 mm

> 25 mm

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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Operimi USB

6	Specifikimet e
produktit
Shënim
• S pecifikimet dhe dizajnin janë objekt ndryshimi pa
njoftim.

Bluetooth / Wireless
•
•
•
•
•

Profilet Bluetooth:  A2DP,  AVRCP
Versioni i Bluetooth-it: 4.2 + EDR
Banda e frekuencës/fuqia në dalje:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
Gama e frekuencës "wireless" 5,8 G:
5730 MHz - 5845 MHz
Fuqia maksimale "wireless" 5,8 G: 6 dBm

Njësia kryesore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Furnizimi me energji 100-240 V~ 50/60 Hz
Fuqia MAKS në dalje e altoparlantit:
25 W x 4 + 50 W x 2
Konsumi i energjisë: 25 W
Konsumi në gatishmëri: < 0,5 W
USB: 5 V 500 mA
Përgjigja e frekuencës: 120 Hz - 20 KHz
Ndjeshmëria e daljes audio (AUX): 500 mV
Rezidenca e altaporlantëve: 8 Ω x 2 + 4 Ω
Dimensioni (Gjer. x Lart. x Thell.)
950 x 75 x 134 mm
Pesha: 3,2 kg
Temperatura e punës: 0°C - 45°C

Subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Furnizimi me energji 100-240 V~, 50-60 Hz
Fuqia në dalje: 120 W
Konsumi i energjisë: 20 W
Konsumi i energjisë në gatishmëri: < 0,5 W
Përgjigja e frekuencës: 40 Hz - 120 Hz
Rezistenca: 3 Ω
Dimensionet (Gjer. x Lart. x Thell.)
150 x 412 x 310 mm
Pesha: 5,7 kg
Temperatura e punës: 0°C - 45°C

Telekomanda
•
•

Distanca/Këndi: 6 m/30°
Lloji i baterisë: CR2025

Mbështetur
•

Harku HDMI:
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch

•

HDMI IN1/IN2:
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True
HD, Dolby Atmos, LPCM 2ch

•

OPTIK:
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch

•

BLUETOOTH:
SBC

•

USB:
MP3,  WAV,  WMA

Paralajmërim
• S pecifikimet dhe dizajnin janë objekt ndryshimi pa
njoftim.

•

Telekomanda nuk punon
•
•

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/welcome.

Nuk ka korrent
•
•
•

Sigurohuni që kordoni AC është i lidhur siç
duhet.
Sigurohuni që ka energji elektrike në prizën
AC.
Shtypni butonin e gatishmërisë në
telekomandë ose Soundbar për të ndezur
Soundbar-in.

Nuk ka zë
•   Rritni volumin. Shtypni Volume Up në
telekomandë ose Soundbar.
• Shtypni MUTE në telekomandë për t'u
siguruar që Soundbar-i nuk ka zë.
• Shtypni butonat e burimit për të zgjedhur
një burim të ndryshëm hyrjeje.
• Kur përdorni njërën nga hyrjet Dixhitale,
nëse nuk ka audio:
- Përpiquni ta vendosni daljen TV në PCM
ose
-	Lidhni direkt burimin Blu-ray/burim tjetër,
disa TV nuk kalojnë në audio dixhitale.
• TV-ja mund të cilësohet në dalje audio të
ndryshueshme. Konfirmoni se cilësimi i
daljes audio është cilësuar në FIXED ose
STANDARD, jo VARIABLE. Konsultohuni
me manualin e përdorimit të TV tuaj për
informacion më të detajuar.

Nëse përdorni Bluetooth, sigurohuni që
volumi në pajisjen tuaj të burimit të jetë i
ndezur dhe që pajisja të mos jetë e fikur.

Shqip

7 Diagnostikimi

•
•
•

Para se të shtypni ndonjë buton të kontrollit
të riluajtjes, zgjidhni në fillim burimin e saktë.
Reduktoni distancën midis telekomandës
dhe njësisë.
Futni baterinë me polaritetet e drejtvizura
(+/-) siç tregohet.
Zëvendësoni baterinë.
Drejtojeni telekomandën direkt në sensorin
në pjesën e përparme të njësisë.

Nuk mund ta gjej emrin e Bluetoothit të kësaj njësie në pajisjen time
Bluetooth
•
•

Sigurohuni që funksioni Bluetooth është
aktivizuar në pajisjen tuaj Bluetooth.
Ri-çiftoni njësinë me pajisjen tuaj Bluetooth.

Ky është një funksion i fikjes prej 15
minutash, një nga kërkesat standarde
të ERPII për kursimin e energjisë
•

Kur niveli i sinjalit të hyrjes së jashtme të
njësisë është shumë i ulët, njësia do të fiket
automatikisht pas 15 minutash. Rritni nivelin
e volumit të pajisjes së jashtme.

Subwoofer është i ndaluar ose treguesi
i subwoofer-it nuk ndizet
•

Shkëputni kordën nga priza e korrentit
dhe lidheni sërish pas 3 minutash për të
ridërguar subwoofer-in.
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Fjala dhe logot Bluetooth® marka tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc.
Termat HDMI, HDMI High-Deﬁnition Multimedia Interface, dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose
marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc.
Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio dhe simboli dopio-D janë marka
tregtare të Dolby Laboratories.
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.

