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Прочетете и разберете всички инструкции, преди
да използвате вашия продукт. Ако повредата
е причинена от неспазване на инструкциите,
гаранцията не важи.

Помощ и поддръжка
За разширенана онлайн поддръжка посетете
www.philips.com/welcome до:
•
изтеглете ръководството за експлоатация и
ръководството за бързо стартиране
•
гледайте видео уроци (налични само за
избрани модели)
•
намерете отговори на често отговаряни
въпроси (често задавани въпроси)
•
задайте вашия въпрос по имейла
•
разговаряйте с нашия представител за
поддръжка.
Следвайте инструкциите на уебсайта, за да
изберете вашия език и след това въведете
номера на модела на вашия продукт
Като алтернатива можете да се свържете с отдел
Обслужване на потребители във вашата страна
Преди да се свържете, запишете номера на
модела и серийния номер на вашия продукт.
Можете да намерите тази информация на гърба
или долната част на вашия продукт.

Безопасност
Риск от токов удар или пожар!
•
•

•

Преди да осъществите или промените
връзки, уверете се, че всички устройства са
изключени от контакта.
Никога не излагайте продукта и аксесоарите
на дъжд или вода. Никога не поставяйте
съдове с течности, например вази, в
близост до продукта. Ако течностите се
разделят върху или в продукта, незабавно
го изключете от контакта. Свържете се с
отдела за поддръжка, за да проверите
продукта преди употреба.
Никога не поставяйте продукта и
аксесоарите близо до открит пламък или

•
•

•

•
•

други източници на топлина, включително
пряка слънчева светлина.
Никога не вкарвайте предмети във
вентилационните прорези или други отвори
на продукта.
Когато щепселът на захранването или
разклонителят на уреда се използва като
устройство за изключване, устройството за
изключване трябва да остане в готовност за
работа.
Батерията (комплект батерии или
монтирани батерии) не трябва да се излага
на прекомерна топлина, като слънчева
светлина, огън или други подобни.
Изключете продукта от контакта преди
гръмотевични бури.
Когато изключвате захранващия кабел,
винаги дърпайте щепсела, никога кабела.

Риск от късо съединение или пожар!
•
За идентификация и класификация на
доставките вижте табелката с типа устройство
на гърба или долната част на продукта.
•
Преди да свържете продукта към контакта,
уверете се, че захранващото напрежение
съответства на стойността, отпечатана на
гърба или долната страна на продукта.
Никога не свързвайте продукта към
контакта, ако напрежението е различно.
Риск от нараняване или повреда на този
продукт!
•
За монтаж на стена този продукт трябва
да бъде здраво закрепен към стената в
съответствие с инструкциите за монтаж.
Използвайте само предоставената скоба за
стенен монтаж (ако има такава). Неправилното
монтиране на стена може да доведе до
злополука, нараняване или повреда. Ако
имате някакво запитване, свържете се с
Отдела за поддръжка във вашата страна.
•
Никога не поставяйте продукта или други
предмети върху захранващи кабели или
върху друго електрическо оборудване.
•
Ако продуктът се транспортира при
температури под 5 ° C, разопаковайте
продукта и изчакайте, докато температурата
му съвпадне със стайната температура,
преди да го свържете към контакта.
•
Части от този продукт могат да бъдат
направени от стъкло. Работете внимателно,
за да избегнете наранявания и повреди.
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1 Важно

Риск от прегряване!
•
Никога не инсталирайте този продукт в
затворено пространство. Винаги оставяйте
пространство от поне четири инча около
продукта за вентилация. Уверете се, че
завеси или други предмети никога не
покриват вентилационните прорези на
продукта.
Опасност от замърсяване!
•
Не смесвайте батерии (стари и нови или
въглеродни и алкални и т.н.).
•
ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия, ако
батериите са сменени неправилно. Сменете
само с батерия от същия или еквивалентен
тип.
•
Извадете батериите, ако са изтощени или
ако дистанционното управление няма да се
използва дълго време.
•
Батериите съдържат химически вещества, те
трябва да бъдат изхвърлени правилно.
Риск от поглъщане на батерии!
•
Продуктът/дистанционното управление
може да съдържа батерия тип монета/
бутон, която може да бъде погълната.
Пазете батерията на място недостъпно за
деца през цялото време! При поглъщане
батерията може да причини сериозни
наранявания или смърт. Може да се стигне
до тежки вътрешни изгаряния в рамките на
два часа след поглъщане.
•
Ако подозирате, че батерията е погълната
или е влязла вътре в която и да е част от
тялото, потърсете незабавно медицинска
помощ.
•
Когато сменяте батериите, винаги дръжте
всички нови и употребявани батерии на
място, недостъпно за деца. Уверете се,
че отделението за батерията е напълно
защитено, след като смените батерията.
•
Ако отделението за батерията не може да
бъде напълно обезопасено, прекратете
използването на продукта. Съхранявайте на
недостъпно за деца място и се свържете с
производителя

Грижа за вашия продукт
Използвайте само кърпа от микрофибър за
почистване на продукта.

Грижа за околната среда
Изхвърляне на стария ви продукт и
батерията

Вашият продукт е проектиран и произведен
с висококачествени материали и компоненти,
които могат да бъдат рециклирани и използвани
повторно.

Този символ върху даден продукт означава, че
продуктът е в обхвата на Европейска директива
2012/19/ЕС.

Този символ означава, че продуктът съдържа
батерии, попадащи в обхвата на Европейската
директива 2013/56 / ЕС, които не могат да бъдат
изхвърляни с нормални битови отпадъци.
Информирайте се за местната система
за разделно събиране на електрически и
електронни продукти и батерии. Следвайте
местните правила и никога не изхвърляйте
продукта и батериите заедно с нормални битови
отпадъци. Правилното изхвърляне на стари
продукти и батерии помага за предотвратяване
на негативни последици за околната среда и
човешкото здраве.
Премахване на батериите за еднократна
употреба
За да премахнете батериите за еднократна
употреба, вижте раздела за инсталиране на
батерията.

Това е апарат CLASS II с двойна изолация и не е
осигурено защитно заземяване.
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Това устройство съдържа освободени от лиценз
предавател (и)/ приемник (ци), които отговарят
на освободените от лиценз RSS на Иновациите,
Науката и Икономическото развитие Канада,
Работата е подчинена на следните две условия:
1. Това устройство може да не създава
смущения.
2. Това устройство трябва да приема всякакви
смущения, включително смущения, които
могат да причинят нежелана работа на
устройството.

ИНФОРМАЦИЯ за FCC
Внимание:
•

Това оборудване трябва да бъде инсталирано
и работи с минимално разстояние 20 см
между радиатора и тялото ви.
•
Промените или модификациите на този
уред, които не са изрично одобрени от
страната, отговаряща за спазването на
изискванията, могат да отнемат правото на
потребителя да работи с оборудването.
БЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е
установено, че отговаря на ограниченията за
цифрово устройство от клас В, в съответствие с
част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения
са предназначени да осигурят разумна защита
срещу вредни смущения в жилищна инсталация.
Това оборудване генерира, използва и може
да излъчва радиочестотна енергия и, ако не
е инсталирано и използвано в съответствие
с инструкциите, може да причини вредни
смущения в радио комуникациите. Въпреки това
няма гаранция, че няма да възникнат смущения
в конкретна инсталация. Ако това оборудване
причинява вредни смущения на радио или
телевизионно приемане, които могат да бъдат
определени чрез изключване и включване на
устройството, потребителят може да се опита да
коригира смущенията чрез една или повече от
следните мерки:
• Преориентирайте или преместете
приемащата антена.
• Увеличете разстоянието между
оборудването и приемника.
• Свържете оборудването в контакта по
схема, различна от тази, към която е
свързан приемникът.
• Обърнете се за помощ към търговеца
или опитен радио / телевизионен
техник.

Съответствие
Този продукт отговаря на изискванията за
радиосмущения на Европейската общност.
MMD Hong Kong Holding Limited декларира, че
този продукт отговаря на основните изисквания
и други приложими разпоредби на Директива
2014/53 / ЕС.
Можете да намерите Декларацията за
съответствие на www.p4c.philips.com.
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Внимание FCC и
IC заявление за
потребителите (само
САЩ и Канада)

2	Вашият
SoundBar
Поздравления за покупката ви и добре дошли
във Philips! За да се възползвате напълно
от поддръжката, която предлага Philips,
регистрирайте вашия Soundbar на адрес
www.philips.com/welcome.

+ (Сила на звука)
Увеличава силата на звука.
Сензор за дистанционно управление
Панел на дисплея

Безжичен субуфер
Този раздел включва преглед на безжичния
субуфер:

Основно устройство
Този раздел включва преглед на основното
устройство.

Променлив ток~ гнездо
Свържете се към захранването.
Бутон СДВОЯВАНЕ
Натиснете, за да влезете в режим на
сдвояване на субуфера.
Индикатор за събуфер
• Когато захранването е включено,
индикаторът светва.
• По време на безжично сдвояване
между субуфера и главното устройство
индикаторът мига бързо в оранжево
• Когато сдвояването успее, индикаторът
светва в оранжево.
• Когато сдвояването не успее,
индикаторът мига бавно в оранжево.

(Режим на готовност-Включено)
Превключете Soundbar в режим включено
или в режим на готовност.
(Източник)
Изберете входен източник за Soundbar.
- (Сила на звука)
Намалява силата на звука.
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Дистанционно
управление
Този раздел включва преглед на дистанционното
управление.
(Режим на готовност-Включено)
Превключете Soundbar в режим включено
или в режим на готовност.

EQ
Изберете еквалайзер (EQ) ефект.

Български език

Източник
Изберете входен източник за Soundbar.

Бас
Активирайте настройката на баса.
Високи честоти
Активирайте настройката на високите
честоти.

Конектори
Този раздел включва преглед на конекторите,
налични на вашия Soundbar.

/
(Предишен/Следващ)
Преминете към предишната или следващата
песен в USB/BT режим.
(Възпроизвеждане/Пауза)
Старт, пауза или възобновяване на
възпроизвеждане в USB/BT режим.
Натиснете и задръжте, за да активирате
функцията за сдвояване в режим Bluetooth
или да изключите съществуващото сдвоено
Bluetooth устройство.
+/- (Сила на звука)
Увеличава или намява силата на звука.
Заглушаване
Заглушава или възстановява силата на
звука.
Димер
Задайте яркостта на панела на дисплея на
Sound Bar.
(Dolby)
Включете/изключете Dolby.

Променлив ток~
Свържете се към захранването.
ОПТИЧНО
Свържете се към оптичен аудио изход на
телевизора или цифрово устройство.
•
•

USB
Аудио вход от USB устройство за
съхранение.
Актуализирайте софтуера на този
продукт.

AUX
Аудио вход, например от MP3 плейър (3,5
мм жак).
HDMI OUT (ARC)
Свържете се към HDMI входа на телевизора.
HDMI 1/ HDMI 2
Свържете се към HDMI входа на телевизора.
Слот за стенна скоба
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Подгответе дистанционното
управление
•
•

•

Предоставеното дистанционно управление
позволява да се управлява устройството от
разстояние.
Дори ако дистанционното управление се
използва в рамките на ефективния обхват
от 19,7 фута (6 м), работата с дистанционно
управление може да е невъзможна, ако
има препятствия между устройството и
дистанционното управление.
Ако с дистанционното управление се
работи в близост до други продукти, които
генерират инфрачервени лъчи, или ако други
устройства за дистанционно управление,
използващи инфрачервени лъчи, се
използват в близост до уреда, то може да
работи неправилно. Другите продукти също
може да работят неправилно.

Използване за първи път:
Устройството има
предварително инсталирана
литиева батерия
CR2025. Премахнете
защитния етикет, за да
активирате батерията
на дистанционното
управление.

Сменете батерията на
дистанционно управление
•

Дистанционното управление изисква
литиева батерия CR2025, 3V.

1

Натиснете етикета отстрани на отделението
за батерията към отделението.
Сега плъзнете отделението за батерията
извън дистанционното управление.
Изваждане на старата батерия Поставете
нова батерия CR2025 в отделението на
батерията с правилната полярност (+/-),
както е посочено.
Плъзнете отделението за батерията обратно
в слота на дистанционното управление.

2
3
4
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Предпазни мерки по отношение
на батериите
•

•

•
•
•
•

•

Когато дистанционното управление няма да
се използва дълго време (повече от месец),
извадете батерията от дистанционното
управление, за да предотвратите изтичане.
Ако батериите изтичат, изтрийте течовете
вътре в отделението за батерии и сменете
батериите с нови.
Не използвайте батерии, различни от
посочените.
Не нагрявайте и не разглобявайте батерии.
Никога не ги хвърляйте в огън или вода
Не пренасяйте и не съхранявайте батерии
заедно с други метални предмети. Това
може да доведе до късо съединение,
изтичане или експлозия на батерии.
Никога не презареждайте батерията,
освен ако не е потвърдено, че тя е тип
акумулаторна.

Поставяне
Поставете субуфера на поне 1 метър (3 фута)
от вашия Soundbar и на десет сантиметра от
стената.
За най-добри резултати поставете субуфера,
както е показано по-долу.

10cm/4"

1m/3ft

Този раздел ви помага да свържете Soundbar
към телевизор и други устройства и след това да
го настроите За информация относно основните
свързвания на вашия Soundbar и аксесоарите
му, вижте ръководството за бързо стартиране.
Бележка
•	За идентификация и класификация на
доставките вижте табелката за типа на гърба
или долната част на продукта.
•	Преди да направите или промените някоя
връзка, уверете се, че всички устройства са
изключени от контакта.

Dolby Atmos®

Свържете се към HDMI
(ARC) гнездо
Някои 4K HDR телевизори изискват настройките
на HDMI вход или картина да бъдат настроени за
приемане на HDR съдържание. За допълнителна
информация за настройката на HDR дисплея,
моля, вижте ръководството за експлоатация на
вашия телевизор.

Опция 1: ARC (Канал за връщане на
аудио)
Вашият Soundbar поддържа HDMI с Канал за
връщане на аудио (ARC). Ако вашият телевизор
е съвместим с HDMI ARC, можете да чувате
аудиото на телевизора през вашия Soundbar,
като използвате единичен HDMI кабел.

Dolby Atmos ви предоставя невероятно
изживяване, което никога досега не сте чували
от някой звук, както и цялото богатство, яснота и
сила на Dolby звука.

HDMI (ARC)

За използване на Dolby Atmos®
Dolby Atmos® е наличен само в режим HDMI. За
подробности за връзката, моля, вижте "HDMI
Връзка".

1

За да използвате Dolby Atmos® в режим HDMI
1 / HDMI 2 / HDMI ARC, вашият телевизор
трябва да поддържа Dolby Atmos®.

2

Уверете се, че е избрано “Без кодиране" за
битови потоци в цифровия аудио изход на
свързаното външно устройство (например
Blu-ray DVD плейър. Телевизор и т.н.)

3

Докато влизате в Dolby Atmos / Dolby Digital /
PCM формат, звуковата лента ще покаже
DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

Бележка
•	Пълното изживяване Dolby Atmos е
достъпно само когато Soundbar е свързан
към източника чрез HDMI 2.0 кабел.
•	Звуковата лента все още ще функционира,
когато е свързана чрез други методи (като
цифров оптичен кабел), но те не са в
състояние да поддържат всички функции
на Dolby Като се има предвид това, нашата
препоръка е да се свържете чрез HDMI, за
да осигурите пълна поддръжка на Dolby.

HDMI (ARC)

1

С помощта на високоскоростен HDMI
кабел свържете HDMI OUT (ARC)-КЪМ ТВ
конектор ана вашия Soundbar към HDMI
ARC конектора на телевизора.
• Конектора HDMI ARC на телевизора
може да бъде етикетиран по различен
начин. За подробности вижте
ръководството за потребителя на
телевизора.

2

На вашия телевизор включете операциите
HDMI-CEC. За подробности вижте
ръководството за потребителя на
телевизора.
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3 Свързване

Бележка
•	Вашият телевизор трябва да поддържа
функцията HDMI-CEC и ARC. HDMI-CEC и
ARC трябва да бъдат включени.
•	Начинът на настройка на HDMI-CEC и
ARC може да се различава в зависимост
от телевизора. За подробности относно
функцията ARC, моля, вижте ръководството
на вашия телевизор.
•	Само кабели съвместими с HDMI 1.4 могат
да поддържат функцията ARC.

Опция 2: Стандартен HDMI

1

Свържете се към AUX
гнездо
•

Ако вашият телевизор не е съвместим с HDMI
ARC, свържете вашия Soundbar към телевизора
чрез стандартна HDMI връзка.

HDMI ARC

С помощта на оптичен кабел свържете
ОПТИЧНИЯ конектор на вашия Soundbar
към ОПТИЧНИЯ ИЗХОДЕН конектор на
телевизора или друго устройство.
• Цифровият оптичен конектор може да
бъде с етикет SPDIF или SPDIF OUT.

Използвайте аудио кабел 3,5 мм към 3,5 мм
(включен в комплекта), за да свържете
гнездото за слушалки на телевизора към
AUX гнездото на устройството.

AUX

HDMI 1 / HDMI 2
HDMI OUT

HDMI IN

1

2

Headphone

Използвайте HDMI кабел (включен в
комплекта), за да свържете гнездото на
HDMI OUT на звуковата лента към HDMI IN
гнездото на телевизора.
Използвайте HDMI кабел (включен в
комплекта), за да свържете гнездото
на HDMI IN (1 или 2) на Soundbar към
външните си устройства (например конзоли
за игри, DVD плейъри и blu ray).

AUX

AUDIO OUT

•

Свържете към Оптично
Гнездо

Свързване към
захранването

ОПТИЧНО

•

OPTICAL OUT
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Използвайте RCA към 3,5 мм аудио кабел
(не е включен в комплекта), за да свържете
аудио изходите на телевизора към AUX
гнездото на устройството.

•

Преди да свържете захранващия кабел,
уверете се, че сте завършили всички
останали връзки.
Риск от повреда на продукта! Уверете
се, че захранващото напрежение отговаря

•

*

Сдвоете със субуфера

Ръчно Сдвояване

Ако не се чува аудио от безжичния субуфер,
ръчно сдвоете субуфера.

1

Изключете отново двете устройства от
електрическите контакти и след това ги
включете отново след 3 минути.

2

Натиснете и задръжте бутона СДВОЯВАНЕ
в задната част на събуфера за няколко
секунди.
Индикаторът Сдвояване на събуфера
бързо ще започне да мига.

3

След това натиснете
на устройството
или дистанционното управление, за да
включите устройството.
Индикаторът Сдвояване на събуфера
ще стане непрекъснат при успех.

4

Ако индикаторът Сдвояване продължава да
мига, повторете стъпка 1-3.

Автоматично сдвояване

Включете Soundbar и субуфера в захранващите
контакти и след това натиснете върху
устройството или дистанционното управление,
за да превключите устройството на режим ВКЛ. .
Субуферът и Soundbar автоматично ще се сдвоят.
•

•

•

Когато субуферът се сдвоява с Soundbar,
индикаторът Сдвояване на събуфера ще
мига бързо.
Когато субуферът се сдвои с Soundbar,
индикаторът Сдвояване на събуфера ще
свети постоянно.
Не натискайте Сдвояване от задната страна
на събуфера, освен за ръчно сдвояване.

Български език

•

на напрежението отпечатано на гърба или
долната част на устройството.
Свържете захранващия кабел към AC ~
гнездото на уреда и след това в контакта
Свържете захранващия кабел към AC
~ гнездото на събуфера и след това в
контакта.
Дължината на захранващия кабел и типа
на щепсела варират в зависимост от
регионите.

Съвет
• 	Субуферът трябва да бъде на 6 m от
Soundbar на открито (колкото по-близо,
толкова по-добре).
• 	Премахнете всички обекти между субуфера
и Soundbar.
• 	Ако безжичната връзка отново се провали,
проверете дали има конфликт или силни
смущения (напр. Смущения от електронно
устройство) около местоположението.
Премахнете тези конфликти или силни
смущения и повторете горните процедури.
• 	Ако основното устройство не е свързано
със субуфера и е в режим ВКЛЮЧЕНО,
на дисплея ще се покаже думата "CHECK
SUBWOOFER" и индикаторът за двойка на
събуфера ще мига бавно.
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4	Как да
използвате
вашия
Soundbar
Този раздел ви помага да използвате Soundbar
за възпроизвеждане на аудио от свързани
устройства.

изключени.
•
•

Изберете Режими
1

Преди да започнете
•

•

Направете необходимите връзки, описани
в ръководството за бързо стартиране и
ръководството за потребителя.
Превключете Soundbar към правилния
източник на други устройства.

Включете и Изключете
•

•

•
•

Когато за първи път свържете устройството
към главното гнездо, той ще бъде в режим
на ГОТОВНОСТ. Индикаторът STANDBY ще
светне в червено.
Натиснете бутона
на дистанционното
управление, за да включите или изключите
основното устройство.
Изключете щепсела от контакта, ако искате
да изключите устройството напълно.
Ако е свързан телевизор или външно
устройство (само за AUX гнездо), уредът ще
се включи автоматично, когато телевизорът
или външното устройство са включени.

Автоматичен Режим на
готовност
Уредът автоматично се превключва в режим на
готовност след около 15 минути, ако телевизорът
или външният модул не са свързани, или са
12

За да изключите устройството напълно,
извадете щепсела от контакта.
Моля, изключете устройството напълно,
за да спестите енергия, когато не го
използвате.

Натиснете бутона
многократно върху
устройството или натиснете бутона Source
на дистанционното управление, за да
изберете режим Aux, Optical, HDMI ARC,
HDMI 1, HDMI 2, BT, USB.
Избраният режим ще се покаже на
дисплея.

Настройка на силата на
звука
1

Натиснете Vol+/Vol- (Сила на звука) за
увеличаване или намаляване на силата на
звука.
• За да заглушите звука, натиснете Mute.
• За да възстановите звука, натиснете
Mute отново или натиснете Vol+/Vol(Сила на звука).

Изберете Еквалайзер (EQ)
ефект
Изберете предварително зададени режими
на звука, за да отговарят на вашето видео или
музика.

1

Натиснете бутона EQ на дистанционното
управление, за да изберете желаните
предварително зададени ефекти на
еквалайзера: Филми/Музика/Новини:
• Movie - за гледане на филми
• Music - за слушане на музика
• News - за слушане на новини

Регулиране на нивото на басите

1

Натиснете бутона Bass на дистанционното
управление, за да активирате настройката
на нивото на басите.
Дисплеят ще покаже BASS.

2

Натиснете бутона Vol+/Vol- многократно,
за да регулирате нивото на басите.
бас + 5 / бас - 5
Регулиране на нивото на високите тонове

1

Натиснете бутона Treble на дистанционното
управление, за да активирате настройката
на нивото на високите тонове.
Дисплеят ще покаже TREB.

2

Натиснете бутона Vol+/Vol- многократно,
за да регулирате нивото на високите тонове.
високи тонове + 5 / високи тонове - 5
Настройка на централния звук

1

Натиснете и задръжте бутона Treble
на дистанционното управление, за да
активирате настройката на нивото на
централния звук.
Дисплеят ще покаже CEN.

2

Натиснете бутона Vol+/Vol- многократно,
за да регулирате нивото на централния
звук.

3

След около 5 секунди устройството ще
излезе от настройката на бас/център/
високи тонове.
На дисплея ще се покаже текущият
избран режим.
Вече можете да натиснете бутона Vol+/
Vol-, за да регулирате силата на звука.

за слушане.
Изкл.: Двуканален стерео звук.
Идеален за слушане на музика.
В състояние, което не е HDMl1, HDMl2, ARC,
натиснете бутона
дисплеят на устройството
ще се превърти, за да се покаже "НЕ СЕ
ПОДДЪРЖА ОТ ТОЗИ ИЗТОЧНИК".
•

Задайте яркостта на
дисплея
Можете да натиснете Dimmer неколкократно, за
да изберете различно ниво на яркост на панела
на дисплея на този продукт.

Работа с Bluetooth
Чрез Bluetooth свържете Soundbar с вашето
Bluetooth устройство (като iPad, iPhone, iPod
touch.Android телефон или лаптоп) и след
това можете да слушате аудио файловете,
съхранявани на устройството, през
високоговорителите на вашия Soundbar
От какво се нуждаете
•

•

1

Натиснете бутона
неколкократно на
устройството или натиснете бутона Source
на дистанционното управление, за да
превключите Soundbar в режим Bluetooth.
	NO BT се показва на панела на
дисплея.

2

На Bluetooth устройството включете
Bluetooth, потърсете и изберете PHILIPS
TAPB603 за да започнете връзка (вижте
ръководството за потребителя на Bluetooth
устройството как да активирате Bluetooth).

Режим на звук Dolby
Изживейте едно потапящо аудио изживяване с
режимите на звука Dolby.

1

Натиснете бутона
на дистанционното
управление, за да включите или изключите
режима Dolby.
• Вкл.: Създаване на Dolby преживяване

Bluetooth устройство, което поддържа
Bluetooth профил A2DP, AVRCP и с Bluetooth
версия като 4.2 + EDR.
Максималният работен диапазон между
Soundbar и Bluetooth устройство е
приблизително 10 метра (30 фута)
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Регулиране на нивото на
басите/високите тонове

3

Изчакайте, докато чуете гласовата подкана
от Soundbar.
	Ако свързването е успешно, BT се
показва на панела на дисплея

4

Избирайте и възпроизвеждайте аудио
файлове или музика на вашето Bluetooth
устройство.
• По време на възпроизвеждане,
ако има входящо повикване,
възпроизвеждането на музика се
спира. Звукът се възобновява, когато
разговорът приключи.
• Ако вашето Bluetooth устройство
поддържа AVRCP профил, на
дистанционното управление
можете да натиснете
/
за да
пропуснете песен или да натиснете
/Pair за да спрете/възобновите
възпроизвеждането.

5

За да излезете от Bluetooth, изберете друг
източник.
• Когато се върнете към режим Bluetooth,
Bluetooth връзката остава активна.

Бележка
•	Възпроизвеждането на музика може да
бъде прекъснато от препятствия между
устройството и Soundbar; като стена, метален
корпус, който покрива устройството, или
други устройства в близост, които работят
със същата честота.
•	Ако искате да свържете вашия Soundbar
с друго Bluetooth устройство, натиснете
и задръжте
/PAIR на дистанционното
управление, за да изключите текущо
свързаното Bluetooth устройство.

Работа с AUX / OPTICAL /
HDMI ARC
Уверете се, че устройството е свързано към
телевизора или аудио устройството.

1
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Натиснете бутона
многократно на
устройството или натиснете бутона Source

на дистанционното управление, за да
изберете AUX, OPTICAL, HDMI ARC, HDMI
1, HDMI 2 режими.

2

Управлявайте аудио устройството си
директно за функции за възпроизвеждане.

3

Натиснете бутоните VOL +/- за да
регулирате силата на звука до желаното
ниво.

Съвет
•	Докато сте в режим OPTICAUHDMI ARC,
ако няма звуков изход от устройството и
индикаторът за състоянието мига, може да
се наложи да активирате изхода на сигнала
PCM или Dolby Digital на източника на
устройство (например телевизор, DVD или
Blu-ray плейър).
• 	Устройството може да не е в състояние да
декодира всички цифрови аудио формати
от входния източник. В този случай
устройството ще спре звука. Това НЕ е
дефект. Уверете се, че аудио настройката на
входния източник (напр. Телевизор, конзола
за игри, DVD плейър и т.н.) е настроена на
PCM или Dolby Digital (вижте ръководството
за потребителя на устройството за входен
източник за неговите подробности за
настройка на звука) с HDMI 1 / HDMI 2 /
HDMI ARC / оптичен вход.
• 	В режим HDMI, когато се въведе аудио
формат DOLBY ATMOS, на дисплея Soundbar
се показва DOLBY ATMOS.
• 	Когато се въведе аудио формат DOLBY
DIGITAL, на дисплея Soundbar се появява
DOLBY AUDIO.
• 	Когато въведете аудио формат на PCM, на
дисплея Soundbar се показва PCM AUDIO.
• 	Когато въвеждате аудио формати, различни
от PCM или DOLBY DIGITAL, ако няма звуков
изход от устройството и на дисплея се
показва NO SUPPORT.

Насладете се на аудио от USB устройство за
съхранение, като например MP3 плейър и USB
флаш памет и т.н.

1
2

3

Поставете USB устройството.
Натиснете бутона
многократно върху
устройството или натиснете бутона Source
на дистанционното управление, за да
изберетеt USB режим.
По време на възпроизвеждане:

Бутон

/

Действие
Старт, пауза или възобновяване на
възпроизвеждане.
Преминете към предишната или
следващата песен.

Съвет
•	Устройството може да поддържа USB
устройства с до 32 GB памет.
•	Това устройство може да възпроизвежда
MP3 / WAV / WMA.
•	Поддържа USB порт: 5 V , 500 mA.

5	Стенен
монтаж

Български език

Работа с USB

Бележка
•	Неправилното монтиране на стена може
да доведе до злополука, нараняване или
повреда. Ако имате някакви въпроси,
свържете се с отдела за защита на
потребителите във вашата страна.
•	Преди монтажа на стената се уверете, че
стената може да поддържа теглото на вашия
Soundbar.
•	Преди монтажа на стената не е необходимо
да сваляте четирите гумени крачета в
долната част на Soundbar, в противен
случай гумените крачета не могат да бъдат
фиксирани отново.
Дължина/диаметър на винта
В зависимост от вида на стената, на която ще
се монтира вашия Soundbar, уверете се, че
използвате винтове с подходяща дължина и
диаметър.
3,5-4 mm

4 mm

> 25 mm

Вижте илюстрацията в ръководството за бърз
старт за това как да монтирате Soundbar на
стена.
1)	Пробийте два отвора на стената.
2)	Закрепете дюбелите и винтовете в отворите.
3)	Закачете SoundBar на винтовете за
закрепване.
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6	Спецификации
на продукта
Бележка
•	Спецификациите и дизайна подлежат на
промяна без предизвестие.

Bluetooth / Безжична връзка
•
•
•
•
•

Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
Bluetooth версия: 4.2 + EDR
Честотна лента/Изходна мощност:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
5.8G безжичен честотен обхват:
5730 MHz - 5845 MHz
5.8G максимална безжична мощност: 6 dBm

Субуфер
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дистанционно управление
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Захранване: 100-240 V~ 50/60 Hz
МАКС изходна мощност от високоговорител:
25 W x 4 + 50 W x 2
Консумация на енергия: 25 W
Потребление в режим на готовност: < 0,5 W
USB: 5 V
500 mA
Честотна характеристика 120 Hz - 20 KHz
Чувствителност на аудио вход (AUX): 500 mV
Импеданс на високоговорителите: 8 Ω x 2 +
4Ω
Размери (Ш x В x Д ):
950 x 75 x 134 мм
Тегло: 3,2 кг
Работна температура: 0°C - 45°C

Разстояние/Ъгъл: 6 m/30°
Вид батерия: CR2025

Поддържат се
•

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

•

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

•

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

•

BLUETOOTH:
SBC

•

USB:
MP3, WAV, WMA

Основно устройство
•
•

Захранване: 100-240 V~, 50-60 Hz
Изходна мощност: 120 W
Консумация на енергия: 20 W
Консумация в режим на готовност: < 0,5 W
Честотна характеристика 40 Hz - 120 Hz
Импеданс: 3 Ω
Размери (Ш x В x Д):
150 x 412 x 310 мм
Тегло: 5,7 кг
Работна температура: 0°C - 45°C

Внимание
•	Спецификациите и дизайна подлежат на
промяна без предизвестие.
За да поддържате гаранцията валидна, никога не
се опитвайте сами да поправяте продукта.
Ако имате проблеми с използването на този
продукт, проверете следните точки, преди да се
обърнете към сервиз.
Ако все още имате проблем, получете
поддържка на www.philips.com/welcome.

Няма захранване
•
•
•

Уверете се, че променливотоковият кабел е
правилно свързан.
Уверете се, че има захранване на
електрическия контакт.
Натиснете бутона на готовност на
дистанционното управление или Soundbar,
за да включите Soundbar.

Няма звук
•
•
•
•

•

Увеличете звука. Натиснете силата на звука
на дистанционното управление или на
Soundbar.
Натиснете MUTE на дистанционното
управление, за да сте сигурни, че Soundbar
не е заглушен.
Натиснете бутоните на източника, за да
изберете друг входен източник.
Когато използвате някой от цифровите
входове, ако няма звук:
-	Опитайте да настроите телевизионния
изход на PCM или
-	Свържете се директно към вашия Blu-ray /
друг източник, някои телевизори не
преминават през цифрово аудио.
Вашият телевизор може да бъде настроен
на променлив аудио изход. Уверете се, че

•

настройката за аудио изход е зададена
на FIXED или STANDARD, а не VARIABLE.
Обърнете се към ръководството за
експлоатация на вашия телевизор за поподробна информация.
Ако използвате Bluetooth, уверете се,
че силата на звука на вашия източник е
увеличена и че устройството не е заглушено.

Дистанционното управление не
работи
•
•
•
•
•

Преди да натиснете някой бутон за контрол
на възпроизвеждането, първо изберете
правилния източник.
Намалете разстоянието между
дистанционното управление и устройството.
Поставете батерията с нейните полярности
(+/-), както е указано.
Подменете батерията.
Насочете дистанционното управление
директно към сензора отпред на
устройството.

Не мога да намеря Bluetooth
името на това устройство на
моето Bluetooth устройство
•
•

Уверете се, че функцията Bluetooth е
активирана на вашето Bluetooth устройство.
Сдвоете отново устройството с вашето
Bluetooth устройство.

Това е функция за изключване
на захранването за 15 минути,
едно от стандартните изисквания
на ERPII за пестене на енергия
•

Когато нивото на външния входен сигнал на
устройството е твърде нисък, устройството
ще се изключи автоматично след 15 минути.
Моля, увеличете нивото на силата на звука
на вашето външно устройство.

Субуферът е неактивен или
индикаторът на субуфера не
свети
•

Моля, изключете захранващия кабел от
контакта и го включете отново след 3
минути, за да изпратите повторно събуфера.
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7	Отстраняване
на
неизправности

Bluetooth® марка и лога са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc.
Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и HDMI Logo са търговски марки
или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.
Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и двойният D символ са
търговски марки на Dolby Laboratories.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
Philips и Philips Shield Emblem са регистрирани търговски марки на
Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. This product has been
manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong
Holding Limited. or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding
Limited. is the warrantor in relation to this product.

