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A termék használata előtt olvassa el és értse meg 
az összes utasítást. A szavatosság elveszti érvényét, 
ha az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt 
megkárosodik a termék.

Súgó és támogatás

Ha bővebb online támogatásra van szüksége, 
látogassa meg a www.philips.com/welcome 
weboldalt, ahol:
•  letöltheti a használati útmutatót és az első 

lépéseket
•  videó bemutatókat nézhet meg (csak a 

kiválasztott modellekhez elérhető)
•  válaszokat kaphat a gyakori kérdésekre (GYIK)
•  e-mailben kérdezhet bennünket
•  chatelhet a támogatási képviselőnkkel. 
A nyelv kiválasztásához kövesse a weboldalon 
található utasításokat, majd adja meg a terméke 
modellszámát
Másik lehetőségként forduljon az országos 
Ügyfélszolgálathoz. Mielőtt felveszi a kapcsolatot, 
jegyezze le termékének modellszámát és 
sorozatszámát. Ezt az információt a termék 
hátulján vagy alján találja.

Biztonság

Áramütés vagy tűz veszélye!
• Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna 

csatlakoztatásokat, győződjön meg róla, 
hogy az összes eszköz ki van húzva a 
csatlakozóaljzatból.

• Soha ne engedje, hogy eső vagy víz érje a 
terméket és a tartozékokat. Sohase helyezzen 
folyadékot tartalmazó tartóedényeket, például 
vázákat a termék közelébe. Ha folyadékok 
ömlenek a termékre vagy annak belsejébe, 
húzza ki azonnal a csatlakozódugóját az 
aljzatból. Az Ügyfélszolgálattal ellenőriztesse 
a terméket használat előtt.

• Sohase helyezze a terméket és a tartozékait 
nyílt láng vagy egyéb hőforrások közelébe, 
ideértve a közvetlen napsugárzást.

• Sohase tegyen semmilyen tárgyat a termék 
szellőzőnyílásaiba vagy egyéb nyílásaiba.

•  Ha a hálózati csatlakozót vagy egy 
készülékkapcsolót használ szétkapcsoló 
készülékként, a szétkapcsoló készüléknek 
könnyen használhatónak kell maradnia.

• Az elemet  (elemegység vagy beépített 
elem) ne tegye ki közvetlen napfénynek, 
tűznek és egyéb hőforrásoknak.

• Válassza le a terméket a csatlakozóaljzatról 
zivatarok előtt.

• Amikor kihúzza a csatlakozókábelt, mindig a 
dugónál, sohase a kábelnél fogva húzza ki.

Rövidzárlat vagy tűz veszélye!
• Az azonosításhoz és a tápellátás névleges 

teljesítményére vonatkozóan nézze meg 
a termék hátulján vagy alján található 
típustáblát.

• Mielőtt a csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja 
a terméket, győződjön meg róla, hogy a 
hálózati feszültség megfelel-e a termék 
hátulján vagy alján megadott értéknek. 
Sohase csatlakoztassa a terméket a 
csatlakozóaljzatra, ha a feszültség eltér.

Sérülés és termékkárosodás veszélye!
• Falra szerelésnél stabilan, a szerelési 

utasításoknak megfelelően kell a terméket 
a falhoz rögzíteni. Kizárólag a tartozék fali 
rögzítőkonzolt (ha van) használja. A nem 
megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést 
vagy kárt okozhat. Ha bármilyen kérdése van 
keresse fel az országos Ügyfélszolgálatot

• Sohase helyezze a terméket vagy egyéb 
tárgyakat a csatlakozókábelekre vagy egyéb 
elektromos berendezésekre.

• Ha a terméket 5°C alatti hőmérsékleteken 
szállítják, csomagolja ki a terméket, és 
várja meg, amíg a hőmérséklete el nem 
éri a szobahőmérsékletet, mielőtt a 
csatlakozóaljzatra csatlakoztatja.

• A termék egyes részei üvegből készülhetnek. 
Óvatosan bánjon vele, hogy elkerülje a 
sérüléseket és károkat.

http://www.philips.com/welcome


4

Túlmelegedés veszélye!
• Sohase telepítse ezt a terméket szűk helyen. 

Mindig hagyjon legalább tíz centiméter 
helyet a termék körül a szellőzés biztosítása 
érdekében. Ügyeljen arra, hogy sohase 
takarják függönyök vagy egyéb tárgyak a 
termék szellőzőnyílásait.

Szennyeződés veszélye!
• Ne cserélje fel az elemeket (régi és új vagy 

szén és alkáli stb.).
• VIGYÁZAT: A hibásan elhelyezett elemek 

felrobbanhatnak. Az elemeket kizárólag 
azonos vagy egyenértékű típusra cserélje.

• Vegye ki az elemeket, ha lemerültek, vagy 
ha hosszabb ideig nem fogja használni a 
távirányítót.

• Az elemek olyan vegyi anyagokat 
tartalmaznak, amelyeket megfelelő módon 
kell ártalmatlanítani

Elemek lenyelésének veszélye!
• A termék/távirányító tartalmazhat érme/

gomb típusú elemet, amelyet le lehet 
nyelni. Az elemet mindig tartsa távol a 
gyermekektől! Lenyelés esetén az elem 
súlyos sérülést vagy halált okozhat. Súlyos 
belső égési sérüléseket okozhat az emésztés 
első két órájában.

• Ha azt gyanítja, hogy egy elemet lenyelték 
vagy a test bármely részébe bekerült, 
azonnal forduljon orvoshoz.

• Az elem cseréjekor mindig tartsa távol a 
gyermekektől az új és a használt elemet. 
Bizonyosodjon meg róla, hogy az elem 
cseréje után megfelelően rögzítette-e az 
elemtartót.

• Ha az elemtartót nem tudja biztonságosan 
rögzíteni, akkor ne használja tovább a 
terméket. Tartsa távol a gyermekektől, és 
keresse fel a gyártót

Ez egy kettős szigetelésű, II. OSZTÁLY-ba tartozó 
készülék, és nincs védőföldelés biztosítva.

A termék gondozása

A termék tisztítására kizárólag mikroszálas ruhát 
használjon.

A természet óvása

A régi terméket és elem ártalmatlanítása

A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból 
és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, 
amelyek újrahasznosíthatók és újra 
felhasználhatók.

Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy 
a termékre a 2012/19/EU európai irányelv 
vonatkozik.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan 
elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU 
európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket 
nem szabad a háztartási hulladékkal együtt 
ártalmatlanítani. Tájékozódjon az elektromos és 
elektronikai termékek, illetve elemek helyi külön 
gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és 
soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az elemeket 
a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi 
termékek és elem helyes ártalmatlanítása segít 
megelőzni a környezetre és az emberi egészségre 
gyakorolt negatív következményeket.

Az egyszer használatos elemek eltávolítása
Az egyszer használatos elemek eltávolításához 
nézze meg az elem behelyezése részt.
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FCC figyelmeztetés és IC 
nyilatkozat a felhasználók 
számára (csak az USA és 
Kanada)

FCC INFORMÁCIÓK
Figyelmeztetés:
• Ezt a berendezést a radiátortól és az Ön 

testétől legalább 20 cm-re kell telepíteni és 
működtetni

• A megfelelőségért felelős szervezet kifejezett 
engedélye nélküli változtatások vagy 
módosítások esetén a felhasználó elveszítheti 
a jogot a berendezés használatára. 

MEGJEGYZÉS: A készülék a tesztek 
eredményei szerint megfelel a B besorolású 
digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak 
az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezek a 
határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a 
káros interferencia ellen háztartási használat 
esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát 
kelt, használ, és sugározhat, és amennyiben nem 
a használati útmutatónak megfelelően telepítik, 
interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. 
Nem garantálhatjuk azonban, hogy egy adott 
készülékben nem keletkezik interferencia. Ha a 
berendezés káros interferenciát okoz a rádió- 
vagy televíziókészülékekben, melyet a berendezés 
kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk, hogy 
tegye az alábbiakat:

• Irányítsa át vagy helyezze át a 
vevőantennát.

• Helyezze távolabb egymástól a 
berendezést és a vevőt.

• Csatlakoztassa a berendezést a vevőtől 
eltérő áramkör aljzatához.

• Kérje a kereskedő vagy megfelelően 
képzett rádió-/TV-szerelő segítségét.

Ez az eszköz nem engedélyköteles adóvevő(ke)
t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a 
Kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdasági 
Fejlesztési Hivatal nem engedély köteles 
eszközökre vonatkozó RRS szabványának 
(szabványainak). Az eszköz a következő két 
feltétel teljesítése esetén használható:
1. Ez az eszköz nem okozhat interferenciákat.
2. Az eszköznek el kel viselnie minden 

interferenciát, ideértve a nem kívánatos 
működését okozó interferenciát is.

Megfelelőség

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádió 
interferenciás követelményeknek.
Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti 
hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv 
alapvető követelményeinek és egyéb releváns 
rendelkezéseinek. 
A megfelelőségi tanúsítvány itt találhatja:  
www.p4c.philips.com.

http://www.p4c.philips.com
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2  Az Ön 
SoundBarja

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözöljük a 
Philipsnél! A Philips által nyújtott támogatás teljes 
körű előnyeihez regisztrálja a Soundbarját a 
www.philips.com/welcome weboldalon.

Főegység

Ebben a részben találhatja a főegység 
áttekintésével kapcsolatos információkat.

  (Készenlét) 
Kapcsolja be vagy készenléti módba a 
Soundbart. 

  (Forrás)
Válassza ki a Soundbar bemeneti forrását. 

 - (Hangerő)
Hangerő csökkentése.

 + (Hangerő)
Hangerő emelése. 

 Távirányító érzékelő 

 Kijelzőpanel

Vezeték nélküli mélynyomó

Ebben a részben találhatja a vezeték nélküli 
mélynyomó áttekintését:

 AC~ aljzat
Csatlakoztassa a tápellátásra.

 PAIR gomb
Nyomja meg a mélynyomó párosítási 
módjának kiválasztásához.

 Mélynyomó jelzőlámpa
• Az eszköz bekapcsolásakor a jelzőlámpa 

kigyullad.
• A mélynyomó és a főegység közötti 

vezeték nélküli párosítás során a 
jelzőlámpa narancssárgán gyorsan villog.

• Sikeres párosítás után a jelzőlámpa 
folyamatosan narancssárgán világít.

• Sikertelen párosítás után a jelzőlámpa 
narancssárgán lassan villog.

Távirányító

Ebben a részben találhatja a távirányító 
áttekintését. 

  (Készenlét)
Kapcsolja be vagy készenléti módba a 
Soundbart.

 (Forrás)
Válassza ki a Soundbar bemeneti forrását. 

http://www.philips.com/welcome.
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 Bass
Aktiválja a mély hang beállítást.

 Treble
Aktiválja a magas hang beállítást. 

Csatlakozók

Ebben a részben találhatja a Soundbarhoz 
elérhető csatlakozókat.

 AC~
Csatlakoztassa a tápellátásra. 

 OPTIKAI
Csatlakozzon egy optikai audio kimenethez 
a TV-n vagy egy digitális eszközön. 

  USB
• Hangbemenet USB tárolóeszközről.
• A termék szoftverfrissítése. 

  AUX
Hangbemenet például MP3-lejátszóról  
(3,5 mm-es jack).

 HDMI OUT (ARC)
Csatlakoztassa a TV HDMI bemenetére

 HDMI 1/ HDMI 2
Csatlakoztassa a TV HDMI bemenetére

 Fali konzolhoz nyílás

  /  (Előző/Következő)
Ugorjon az előző vagy következő számra 
USB/BT módban.

  (Lejátszás/Szünet)
Indítsa el, szüneteltesse vagy folytassa a 
lejátszást USB/BT módban. 

Tartsa lenyomva, hogy aktiválja a párosítási 
funkciót a Bluetooth módban, vagy válassza 
le a meglevő párosított Bluetooth eszközt. 

 +/- (Hangerő)
Emelje vagy csökkentse a hangerőt.

 Mute
Némítsa el vagy állítsa vissza a hangerőt. 

 Dimmer
Állítsa be a Soundbar kijelzőpanelének 
fényességét. 

  (Dolby)
Kapcsolja BE/KI a Dolby módot. 

 EQ
Válassza ki a kiegyenlítő (EQ) hatást. 



8

Az elemekkel kapcsolatos 
óvintézkedések
• Amikor a távirányítót hosszabb (egy 

hónapnál tovább tartó) ideig nem fogja 
használni, vegye ki az elemet a távirányítóból 
a szivárgás megelőzése érdekében.

• Ha az elemek szivárognak, törölje ki a 
szivárgást az elemtartó belsejéből, és cserélje 
újakra az elemeket.

• Ne használjon az előírtaktól eltérő elemeket.
• Ne hevítse, és ne szerelje szét az elemeket.
• Sohase dobja őket tűzbe vagy vízbe
• Ne szállítson és ne tároljon elemeket 

más fémes tárgyakkal együtt. Ellenkező 
esetben az elemek zárlatosak lehetnek, 
szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.

• Sohase töltsön újra elemet, amíg meg nem 
győződik róla, hogy újratölthető típusú.

Elhelyezés

Helyezze a mélynyomót legalább 1 méter 
távolságra a Soundbartól, illetve tíz centiméterre 
a faltól.
A lehető legjobb eredmények érdekében az 
alábbi módon helyezze el a mélynyomóját.

10 cm/4"

1 m

Készítse elő a távirányítót

• A tartozék távirányító használatával távolról 
tudja működtetni a készüléket.

• Ha a távirányítót 6 méteres hatótávolságból 
működteti, akkor is lehetetlenné válhat a 
távirányítás, ha akadályok vannak a készülék 
és a távirányító között.

• Ha a távirányítót olyan más termékek 
közelében működteti, amelyek infravörös 
sugarakat generálnak, vagy ha infravörös 
sugarakat használó más távirányító 
eszközöket használ a készülék közelében, 
a működésben hiba léphet fel. Ugyanígy a 
többi termék működésében is hiba léphet 
fel.

Első használat:
A készülékben előre 
beszerelt lítium CR2025 
elem van. Vegye le a 
védőfület a távirányító 
elemének aktiválásához.

A távirányító elemének cseréje
•  A távirányítóba CR2025, 3V lítium elemet 

kell rakni.

1 Tolja az elemtálca oldalán levő fület a tálca 
felé.

2 Ezután csúsztassa ki az elemtálcát a 
távirányítóból.

3 Vegye ki a régi elemet. Helyezzen egy új 
CR2025 elemet az elemtálcára a jelzett 
polaritás (+/-) figyelembe vételével.

4 Csúsztassa vissza az elemtálcát a távirányító 
nyílásába.
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Ez a rész bemutatja, hogyan csatlakoztassa 
SoundBarját a TV-hez és más eszközökhöz, majd 
hogyan állítsa be. A SoundBar és a tartozékok 
alapcsatlakoztatásával kapcsolatban lásd az első 
lépéseket.

Megjegyzés

•  Az azonosításhoz és a tápellátás névleges 
teljesítményére vonatkozóan nézze meg a termék 
hátulján vagy alján található típustáblát.

•  Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna 
csatlakoztatásokat, győződjön meg róla, hogy az 
összes eszköz ki van-e húzva a csatlakozóaljzatból.

Dolby Atmos® 

A Dolby Atmos a fej fölötti hang, valamint a Dolby 
hang teljes gazdagsága, tisztasága és teljesítménye 
révén eddig soha nem hallott bámulatos élményt 
kínál Önnek. 

A Dolby Atmos® használatához 
A Dolby Atmos® csak HDMI módban 
érhető el. A csatlakoztatás leírását a „HDMI 
csatlakoztatása” részben találhatja meg. 

1 Ahhoz, hogy a Dolby Atmos® opciót 
használni tudja a HDMI 1/HDMI 2/HDMI 
ARC módban, Tv-készülékének támogatnia 
kell a Dolby Atmos® opciót. 

2 Győződjön meg róla, hogy „Nincs 
kódolás” van-e kiválasztva a bistreamhez 
a csatlakoztatott külső eszköz (pl. Blu-
ray DVD-lejátszó, TV stb.) digitális 
hangkimenetében  

3 Amikor a Dolby Atmos/Dolby Digital/
PCM formátumot választja ki, a hangsávban 
DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/PCM 
AUDIO jelenik meg. 

Megjegyzés

•  A teljes Dolby Atmos élmény csak akkor érhető el, 
ha a Soundbar HDMI 2.0 kábelen keresztül van a 
forrásra csatlakoztatva.

•  A Soundbar akkor is működni fog, ha más 
módszerekkel (például digitális, optikai kábellel) 
van csatlakoztatva, de ezek nem tudják az összes 
Dolby funkciót támogatni. Ezért ajánlatos HDMI 
kábellel elvégezni a csatlakoztatást a teljes Dolby 
támogatás elérése érdekében.

Csatlakoztatás a HDMI (ARC) 
aljzatra

Egyes HDR Tv-k esetében szükség van a HDMI 
bemenetre, vagy a képbeállításokat HDR-
tartalom vételére kell beállítani. A HDR-kijelző 
további beállítási adataira vonatkozóan olvassa el 
a Tv-készülékének kezelési útmutatóját.

1. lehetőség: ARC (Audio Return Channel)
Az Ön Soundbarja támogatja az Audio Return 
Channel (ARC) opcióval rendelkező HDMI-t. 
Ha az Ön TV-készüléke HDMI ARC kompatibilis, 
egyetlen HDMI-kábel használatával hallhatja a TV 
hangját a Soundbaron keresztül. 

HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

1 Nagysebességű HDMI-kábel használatával 
csatlakoztassa a Soundbar HDMI OUT 
(ARC)-TO TV csatlakozóját a TV HDMI 
ARC csatlakozójára.
•  A TV HDMI ARC csatlakozóján ettől 

eltérő címkézés lehet. A részletekre 
vonatkozóan olvassa el a TV használati 
útmutatóját.

2 Kapcsolja be Tv-készülékén a HDMI-CEC 
funkciókat. A részletekre vonatkozóan 
olvassa el a TV használati útmutatóját.
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Megjegyzés

•  Tv-készülékének támogatnia kell a HDMI-CEC és 
ARC funkciót. A HDMI-CEC és ARC funkciókat be 
kell kapcsolni.

•  A HDMI-CEC és az ARC beállítási módszere a Tv-
től függően eltérő lehet. Az ARC funkció részletes 
leírását olvassa el a TV használati útmutatójában.

•  Csak HDMI 1.4 kompatibilis kábelek támogathatják 
az ARC funkciót.

2. lehetőség: Standard HDMI 
Ha az Ön TV-készüléke nem HDMI ARC 
kompatibilis, standard HDMI csatlakozón 
keresztül csatlakoztassa a Soundbart a TV-re. 

HDMI ARC HDMI 1/HDMI 2

HDMI OUT

HDMI IN

1 HDMI kábel (tartozék) használatával 
csatlakoztassa a Soundbar HDMI OUT 
aljzatát a TV HDMI IN aljzatához.

2 HDRMI kábel (tartozék) használatával 
csatlakoztassa a Soundbar HDMI IN  
(1 vagy 2) aljzatát a külső készülékekre  
(pl. játékkonzolok, DVD-lejátszók és Blu-ray). 

Csatlakoztatás optikai aljzatra

OPTICAL OUT

OPTICAL

1 Optikai kábel használatával csatlakoztassa 
a Soundbar OPTIKAI csatlakozóját a TV 
vagy más készülék OPTIKAI KIMENET 
csatlakozójára
•  A digitális optikai csatlakozó SPDIF vagy 

SPDIF OUT jelöléssel rendelkezhet.

Csatlakoztatás AUX aljzatra

• 3,5 mm-3,5 mm hangkábellel (tartozék) 
csatlakoztassa a TV fejhallgató aljzatát a 
készülék AUX aljzatához.

AUX

Fejhallgató

AUX

AUDIO OUT

• RCA-3,5 mm hangkábellel (tartozék) 
csatlakoztassa a TV hangkimeneti aljzatát a 
készülék AUX aljzatához.

Csatlakoztatás tápellátásra

• A váltóáramú tápkábel csatlakoztatása előtt 
győződjön meg róla, hogy minden más 
csatlakoztatást elvégzett-e.

• Terméksérülés veszélye! Győződjön 
meg róla, hogy a tápfeszültség megfelel-e 
a készülék hátulján vagy alján megadott 
feszültségnek.
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• Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék AC~ 
aljzatához, majd a hálózati aljzathoz

• Csatlakoztassa a tápkábelt a mélynyomó 
AC~ aljzatához, majd a hálózati aljzathoz.

*  A tápkábel mennyisége és dugótípusa 
régiónként eltérhet.

Párosítás a mélynyomóval

Automatikus párosítás
Csatlakoztassa a Soundbar és a mélynyomó 
csatlakozódugóját a hálózati aljzatokhoz, majd 
nyomja meg a készüléken vagy a távirányítón a 
bekapcsológombot a bekapcsoláshoz.
A mélynyomó és a Soundbar automatikusan 
párosítva lesz.
• Amíg a mélynyomó és a Soundbar párosítása 

folyamatban van, a Pair jelzőlámpa gyorsan 
villog a mélynyomón.

• Amikor a mélynyomó és a Soundbar 
párosítása befejeződött, a Pair jelzőlámpa 
folyamatosan világít a mélynyomón.

• Csak akkor nyomja meg a Pair gombot a 
mélynyomó hátulján, ha manuális párosítást 
végez.

Manuális párosítás
Ha nem hallható hang a vezeték nélküli 
mélynyomóról, manuálisan párosítsa a 
mélynyomót.

1 Húzza ki ismét mindkét készülék 
csatlakozódugóját a hálózati aljzatból, majd 
dugaszolja őket vissza 3 perc múlva.

2 Tartsa lenyomva néhány másodpercig a PAIR 
gombot a mélynyomó hátulján. 

 A mélynyomón a Pair jelzőlámpa 
gyorsan villog.

3 Ezután nyomja meg a  gombot a 
készüléken vagy a távirányítón a készülék 
bekapcsolásához.

  A mélynyomón a Pair jelzőlámpa 
folyamatosan világít, ha sikeres volt a 
művelet.

4 Ha a Pair jelzőlámpa még mindig villog, 
ismételje meg az 1-3. lépéseket.

Tipp

•   A mélynyomó legfeljebb 6 méterre lehet a 
Soundbartól nyitott térben (minél közelebb van 
hozzá, annál jobb).

•   Távolítsa el az esetleges akadályokat a mélynyomó 
és a Soundbar közül.

•   Ha a vezeték nélküli csatlakozás ismét sikertelen, 
ellenőrizze, hogy nincs-e konfliktus vagy erős zavar 
(pl. elektronikus eszközből származó zavar) a 
helyen. Távolítsa el ezeket a konfliktusokat vagy erős 
zavarokat, és ismételje meg a fenti eljárásokat.

•   Ha a főegység nem csatlakozik a mélynyomóhoz, 
és bekapcsolt módban van, a „CHECK 
SUBWOOFER” (ellenőrizze a mélynyomót) 
üzenet jelenik meg a kijelzőn, a mélynyomón a Pair 
jelzőlámpa pedig lassan villog. 
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4  A Soundbar 
használata

Ez a rész segít a Soundbar használatában, amellyel 
csatlakoztatott eszközökről tud hangot lejátszani.

Mielőtt elkezdené
• Végezze el az első lépésekben és a 

felhasználói útmutatóban leírt szükséges 
csatlakoztatásokat.

• Kapcsolja a SoundBart a más eszközök 
számára megfelelő forrásra.

Be- és kikapcsolás

• Amikor először csatlakoztatja a készüléket 
a hálózati aljzatra, a készülék KÉSZENLÉT 
módban lesz. A KÉSZENLÉT jelzőlámpa 
pirosan világít.

• Nyomja meg a  gombot a távirányítón a 
főegység be- vagy kikapcsolásához.

• Húzza ki a csatlakozódugót a hálózati 
aljzatból, ha teljesen ki szeretné kapcsolni a 
készüléket.

• Ha TV-t vagy külső készüléket (csak AUX 
aljzat esetében) csatlakoztat, a készülék 
automatikusan bekapcsol, amikor a TV-t vagy 
a külső eszközt bekapcsolja.

Automatikus készenlét

A készülék automatikusan készenlét módra 
kapcsol 15 perc után, ha a TV-t vagy a külső 
készüléket leválasztja vagy kikapcsolja.
• A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a 

csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
• Teljesen kapcsolja ki a készüléket 

energiamegtakarítás céljából, ha nem fogja 
használni.

Módok kiválasztása

1 Nyomja meg ismételten a  gombot a 
készüléken, vagy nyomja meg a Forrás 
gombot a távirányítón az AUX, OPTICAL, 
HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB 
mód kiválasztásához.

 A kiválasztott mód fog megjelenni a 
kijelzőn.

A hangerő beállítása

1 Nyomja meg a Vol+/Vol- (hangerő) gombot 
a hangszint emeléséhez vagy csökkentéséhez.
•  A hang némításához nyomja meg a 

Mute gombot.
•  A hang visszakapcsolásához nyomja 

meg még egyszer a Mute gombot, vagy 
nyomja meg a Vol+/Vol- (Hangerő) 
gombot.

A kiegyenlítő (EQ) hatás 
kiválasztása

Válassza ki a videójának vagy zenéjének megfelelő, 
előre meghatározott hang módokat.

1 Nyomja meg az EQ gombot a távirányítón 
a kívánt, előre beállított kiegyenlítő hatások 
kiválasztásához: Moive/Music/News:
• Movie - filmek megtekintéséhez
• Music - zenehallgatáshoz
• News - hírek hallgatásához

A Bass/Treble szint beállítása

A Bass szint beállítása

1 Nyomja meg a Bass gombot a távirányítón a 
mély-hang szint beállításának aktiválásához.

 A kijelzőn BASS jelenik meg.

2 Nyomja meg ismételten a Vol+/Vol- gombot 
a mély-hang szint beállításához.

 bass + 5 / bass - 5
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A Treble szint beállítása 

1 Nyomja meg a Treble gombot a 
távirányítón a magas-hang szint beállításának 
aktiválásához.

 A kijelzőn TREB jelenik meg.

2 Nyomja meg ismételten a Vol+/Vol- gombot 
a magas-hang szint beállításához.

 treble + 5 / treble - 5
A középső hang beállítása 

1 Nyomja meg a Treble gombot a távirányítón 
a középső hang szint beállításának 
aktiválásához.

 A kijelzőn CEN jelenik meg.

2 Nyomja meg ismételten a Vol+/Vol- gombot 
a középső hang szint beállításához.

3 Kb. 5 másodperc után a készülék kilép a 
bass/Center/treble beállításból. 

 A kijelzőn a kiválasztott aktuális mód 
látható. 

 Ekkor állíthatja be a hangerőt a Vol+/
Vol- gomb megnyomásával.

Dolby hang mód 

Tapasztalja meg a páratlan hangélményt a Dolby 
hang módokkal.

1 Nyomja meg a  gombot a távirányítón a 
Dolby mód be- vagy kikapcsolásához. 
• Be: Hozzon létre Dolby szintű élményt.
• Ki: Kétcsatornás sztereóhang. 

Zenehallgatáshoz ideális.
A nem-HDMl1, HDMl2, ARC állapotban nyomja 
meg ezt a  gombot, a készülék kijelzője lefelé 
görgetve jeleníti meg a „NOT SUPPORTED 
IN THIS SOURCE” (nem támogatott ebben a 
forrásban” üzenetet. 

A kijelző fényességének 
beállítása 

A Dimmer ismételt megnyomásával választhat ki 
a termék kijelzőpaneljén eltérő fényesség szintet. 

Bluetooth művelet

Bluetooth-on keresztül csatlakoztassa a 
Soundbart a Bluetooth eszközével (mint például 
iPaddel, iPhone-nal, iPod touch-csal, Androidos 
telefonnal, vagy laptoppal), és ezután már 
hallgathatja is a Soundbar hangszórókon az 
eszközén tárolt hangfájlokat

Amire szüksége van
• Egy olyan Bluetooth eszközre, amely 

támogatja az A2DP Bluetooth-profilt, az 
AVRCP-t, illetve a Bluetooth 4.2 + EDR 
verzióját.

• A SoundBar és a Bluetooth eszköz közti 
maximális működési tartomány körülbelül 
10 méter

1 Nyomja meg a  gombot ismételten a 
készüléken, vagy nyomja meg a Forrás 
gombot a távirányítón a Soundbar Bluetooth 
módjának bekapcsolásához.

   NO BT jelenik meg a kijelzőpanelen. 

2 A Bluetooth eszközön kapcsolja 
be a Bluetooth-t, keresse meg és 
válassza ki a PHILIPS TAPB603-at a 
csatlakozás megkezdéséhez (a Bluetooth 
engedélyezéséhez lásd a Bluetooth eszköz 
használati útmutatóját). 

3 Várjon addig, amíg hangüzenetet nem hall a 
Soundbarról. 

   Sikeres csatlakoztatás esetében BT 
jelenik meg a kijelzőpanelen 

4 Válassza ki és játssza le a Bluetooth eszközén 
lévő hangfájlokat vagy zenét. 
• Ha lejátszás közben bejövő hívás érkezik, 

a zene lejátszása szünetel. A lejátszás 
akkor folytatódik, amikor a hívás véget 
ér.

• Ha a Bluetooth eszköze támogatja az 
AVRCP profilt, akkor a dal átugrásához 
nyomja meg a távirányítón a /  
gombot, vagy nyomja meg a /Pair 
gombot a lejátszás szüneteltetéséhez/
folytatásához.
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5 A Bluetooth-ból való kilépéshez válasszon 
egy másik forrást.
• Amikor visszakapcsol a Bluetooth 

módba, a Bluetooth csatlakozás aktív 
marad.

Megjegyzés

•  A zene streamelését megszakíthatják az eszköz 
és a SoundBar közötti akadályok; például fal, 
fémburkolat, ami takarja a készüléket, vagy más, a 
közelben található, azonos frekvencián működő 
eszközök.

•  Ha csatlakoztatni szeretné a Soundbarját egy másik 
Bluetooth eszközhöz, tartsa nyomva a /PAIR 
gombot a távirányítón a jelenleg csatlakoztatott 
Bluetooth eszköz lecsatlakoztatásához.

AUX/OPTIKAI/HDMI ARC 
működés

Ügyeljen arra, hogy a készülék csatlakozzon a Tv-
re vagy audioeszközre.

1 Nyomja meg ismételten a  gombot a 
készüléken, vagy nyomja meg a Forrás 
gombot a távirányítón az AUX, OPTICAL, 
HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2 mód 
kiválasztásához. 

2 Közvetlenül lejátszási funkcióhoz használja az 
audioeszközét.

3 A VOL +/- gombok megnyomásával állítsa 
be a hangerőt a kívánt szintre.

Tipp

•  Amikor az OPTICAUHDMI ARC módban van, ha 
nincs hangkimenet a készülékről, és az állapotjelző 
villog, szükség lehet a PCM vagy Dolby Digital 
jelkimenet aktiválására a forrás készülékén (pl. TV, 
DVD- vagy Blu-ray lejátszó). 

•   Előfordulhat, hogy a készülék nem tudja dekódolni 
az összes digitális hangformátumot a bemeneti 
forrásról. Ebben az esetben a készülék néma 
lesz. Ez NEM jelent hibát. Ügyeljen arra, hogy a 
bemeneti forrás (pl. TV, játékkonzol, DVD-lejátszó 
stb.) hangbeállítása PCM-re vagy Dolby Digital-
ra legyen állítva (Lásd a bemeneti forráseszköz 
felhasználói útmutatójában a hangbeállítások 
leírását) a HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC/optikai 
bemenetnél.

•   HDMI módban, amikor a DOLBY ATMOS 
hangformátumot választja ki, a Soundbar kijelzőjén 
DOLBY ATMOS jelenik meg.

•   Amikor a DOLBY DIGITAL hangformátumot 
választja ki, a Soundbar kijelzőjén DOLBY AUDIO 
jelenik meg.

•   Amikor a PCM hangformátumot választja ki, a 
Soundbar kijelzőjén PCM AUDIO jelenik meg.

•   Amikor nem-PCM vag DOLBY DIGITAL 
hangformátumot választ ki, ha nincs hangkimenet 
a készüléken, a kijelzőn NO SUPPORT (nem 
támogatott) jelenik meg.
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USB használata

Élvezze a hangot USB tárolóeszközről, például 
MP3-lejátszóról és USB pendrive-ról stb.

1 Helyezze be az USB eszközt

2 Nyomja meg ismételten a  gombot a 
készüléken, vagy nyomja meg a Forrás 
gombot a távirányítón az USB mód 
kiválasztásához.

3 Lejátszás alatt:

Gomb Művelet

Lejátszás indítása, szüneteltetése vagy 
folytatása

 / Ugrás az előző vagy következő 
számra.

Tipp

•  A készülék legfeljebb 32 GB memóriáig támogat 
USB eszközöket.

•  A készülék MP3/WAV/WMA fájlokat tud lejátszani.
•  USB port támogatása: 5 V , 500 mA.

5 Fali rögzítés

Megjegyzés

•  A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést 
vagy kárt okozhat. Ha bármilyen kérdése van, 
keresse fel az országos Ügyfélszolgálatot.

•  A fali rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a fal 
képes megtartani a Soundbar tömegét.

•  Fali rögzítés előtt nem el eltávolítani a Soundbar 
alján található négy gumilábat, ellenkező esetében 
nem rögzíthetők vissza a gumilábak.

Csavarási hossz/átmérő
A fal típusától függően győződjön meg róla, 
hogy a megfelelő hosszú és átmérőjű csavarokat 
használja-e a Soundbar rögzítéséhez.

3,5-4 mm

4 mm

> 25 mm

Nézze meg az első lépésekben lévő illusztrációt a 
Soundbar fali rögzítéséhez.
1)  Fúrjon két lyukat a falba.
2)  Biztosítsa a tipliket és a csavarokat a 

lyukakban.
3)  Akassza fel a Soundbart a rögzítőcsavarokra.



16

6  Termékspecifi - Termékspecifi-
kációk

Megjegyzés

•  A specifikációk és a dizájn értesítés nélkül 
megváltoztatható.

Bluetooth/Vezeték nélküli 
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
•  Bluetooth verzió: 4.2 + EDR
•  Frekvenciasáv/Kimeneti teljesítmény:  

2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
• 5,8 G vezeték nélküli frekvenciatartomány:  

5730 MHz - 5845 MHz
• 5,8 G vezeték nélküli maximális teljesítmény: 

6 dBm

Főegység
•  Tápellátás: 100-240 V~ 50/60 Hz
•  MAX kimeneti teljesítmény hangszórónként: 

25 W x 4 + 50 W x 2
•  Energiafogyasztás: 25 W
•  Készenléti fogyasztás: < 0,5 W
•  USB: 5 V  500 mA
•  Frekvenciaválaszt: 120 Hz-20 KHz
•  Hang bemeneti érzékenység (AUX):  

500 mV
•  Hangszórók impedanciája: 8 Ω x 2 + 4 Ω
•  Méret (Sz x Ma x Mé):  

950 x 75 x 134 mm
•  Tömeg: 3,2 kg
• Üzemi hőmérséklet: 0°C-45°C

Mélynyomó
• Tápellátás: 100-240 V~, 50-60 Hz
•  Kimeneti teljesítmény: 120 W
•  Energiafogyasztás: 20 W
•  Készenléti energiafogyasztás: < 0,5 W
•  Frekvenciaválaszt: 40 Hz-120 KHz
• Impedancia: 3 Ω
• Méret (Sz x Ma x Mé):  

150 x 412 x 310 mm
•  Tömeg: 5,7 kg
• Üzemi hőmérséklet: 0°C-45°C

Távirányító
•  Távolság/Szög: 6 m/30°
•  Elem típusa: CR2025

Támogatott
•  HDMI ARC: 

Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2 csat

•  HDMI 1. bem./2. bem: 
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True 
HD, Dolby Atmos, LPCM 2 csat

•  OPTIKAI:
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2 csat

•  BLUETOOTH: 
SBC

•  USB:
MP3,  WAV,  WMA
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Figyelmeztetés

•  A specifikációk és a dizájn értesítés nélkül 
megváltoztatható.

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében 
soha ne próbálja saját maga megjavítani a 
terméket. 
Ha problémája akad a termék használata 
közben, a szerviz kérelmezése előtt ellenőrizze a 
következő pontokat. 
Ha továbbra is fennáll a probléma, kérjen segítséget 
a www.philips.com/welcome weboldalon. 

Nincs feszültség
• Ellenőrizze, hogy a váltóáramú tápkábel 

megfelelően van-e csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a 

váltóáramú kimeneten.
• Nyomja meg a készenlét gombot a 

távirányítón vagy a Soundbaron a Soundbar 
bekapcsolásához. 

Nincs hang
• Emelje a hangerőt. Nyomja meg a hangerő 

fel gombot a távirányítón vagy a Soundbaron.
• Nyomja meg a MUTE gombot a távirányítón, és 

ellenőrizze, hogy nincs-e némítva a Soundbar.
• Nyomja meg a forrás gombokat más 

bemeneti forrás kiválasztásához.
• Amikor bármelyik digitális bemenetet 

használja, ha nincs hang:
-  Próbálja a TV kimenetét PCM-re állítani, 

vagy.
-  Csatlakoztasson közvetlenül a Blu-ray/

egyéb forrására, bizonyos TV-k nem 
engedik át a digitális hangot.

• Előfordulhat, hogy a Tv-je változó 
hangkimenetre van állítva. Győződjön meg 
róla, hogy a hang kimenet beállítása FIXED 
(rögzített) vagy STANDARD, nem pedig 
VARIABLE (változó). Olvassa el a részletes 
leírást a TV felhasználói útmutatójában.

• Bluetooth használatakor ügyeljen arra, hogy a 
forrás eszközön a hangerő fel legyen tekerve, 
és hogy a készülék ne legyen elnémítva.

A távirányító nem működik
• Mielőtt bármilyen lejátszás szabályozó 

gombot megnyom, először válassza ki a 
megfelelő forrást.

• Csökkentse a távolságot a távirányító és a 
készülék között.

• Helyezze be az elemet a jelzett polaritások 
(+/-) figyelembe vételével.

• Cserélje ki az elemet.
• Irányítsa a távirányítót közvetlenül a készülék 

előlapján levő érzékelőre.

Nem találom a készülék Bluetooth 
nevét a Bluetooth eszközömön
• Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth funkció 

aktiválva legyen a Bluetooth eszközön.
• Párosítsa újra a készüléket a Bluetooth 

eszközével.

Ez egy 15 perces kikapcsolási 
funkció, az ERPII szabvány 
energiamegtakarításra vonatkozó egyik 
követelménye

• Amikor a készülék külső bemeneti jelszintje 
túl alacsony, a készülék automatikusan 
kikapcsol 15 perc után. Kérjük, emelje a külső 
készülékének a hangszintjét.

A mélynyomó nem működik, vagy a 
mélynyomó jelzőlámpája nem gyullad 
ki

• Húzza ki a csatlakozódugót a hálózati 
aljzatból, és dugaszolja vissza 3 perc után a 
mélynyomó visszaállításához.

www.philips.com/welcome
http://www.philips.com/welcome


A Bluetooth® szó, jel és logók a Bluetooth SIG, Inc tulajdonát képező bejegyzett védjegyek. 
A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, 
Inc védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Gyártva a Dolby Laboratories engedélye alapján. A Dolby, Dolby Audio és a kettős D szimbólum a Dolby 
Laboratories védjegyei.

A specifikációk értesítés nélkül változhatnak.
A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, 
illetve licencmegállapodás keretében használja őket. A jelen terméket kizárólag 
az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete 
alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel 
kapcsolatos szavatoló.


	1	Fontos
	Súgó és támogatás
	Biztonság
	A termék gondozása
	A természet óvása
	FCC figyelmeztetés és IC nyilatkozat a felhasználók számára (csak az USA és Kanada)
	Megfelelőség

	2 Az Ön SoundBarja
	Főegység
	Vezeték nélküli mélynyomó
	Távirányító
	Csatlakozók
	Készítse elő a távirányítót
	Elhelyezés

	3	Csatlakoztatás
	Dolby Atmos® 
	Csatlakoztatás a HDMI (ARC) aljzatra
	Csatlakoztatás optikai aljzatra
	Csatlakoztatás AUX aljzatra
	Csatlakoztatás tápellátásra
	Párosítás a mélynyomóval

	4 A Soundbar használata
	Be- és kikapcsolás
	Automatikus készenlét
	Módok kiválasztása
	A hangerő beállítása
	A kiegyenlítő (EQ) hatás kiválasztása
	A Bass/Treble szint beállítása
	Dolby hang mód 
	A kijelző fényességének beállítása 
	Bluetooth művelet
	AUX/OPTIKAI/HDMI ARC működés
	USB használata

	5	Fali rögzítés
	6 Termékspecifikációk
	7	Hibaelhárítás

