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Prieš pradėdami naudotis produktu, perskaitykite
ir supraskite visas instrukcijas. Jei žala padaroma
dėl instrukcijų nesilaikymo, garantija netaikoma.

Pagalba ir parama
Norėdami sulaukti pagalbos internetu,
apsilankykite www.philips.com/welcome, kad
• parsisiųstumėte naudotojo ir sparčiojo
paleidimo vadovus
• peržiūrėtumėte mokomuosius vaizdo įrašus
(galimi tik nurodytiems modeliams)
• rastumėte atsakymus į dažnai užduodamus
klausimus (DUK)
• el. paštu užduotumėte mums klausimus
• užmegztumėte pokalbį su mūsų klientų
aptarnavimo specialistu.
Vadovaukitės svetainėje pateiktomis
instrukcijomis, kad pasirinktumėte savo kalbą,
tada įveskite produkto modelio numerį.
Taip pat galite susisiekti su klientų aptarnavimo
tarnyba jūsų šalyje. Prieš susisiekdami, užsirašykite
produkto modelio ir serijos numerius. Šią
informaciją galite rasti gaminio užpakalinėje dalyja
arba apačioje.

Sauga
Elektros smūgio ar gaisro pavojus!
• Prieš užmezgant ar keičiant bet kokius ryšius,
įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo
maitinimo lizdo.
• Produktą ir jo priedus saugokite nuo lietaus
ar vandens poveikio. Netoli produkto
nestatykite talpų su vandeniu, pvz., vazų. Jei
ant produkto išsilieja skysčių, nedelsdami
atjunkite jį iš maitinimo lizdo. Susisiekite su
klientų aptarnavimo tarnyba, kad patikrintų
produktą.

•
•
•
•
•
•

Niekada nedėkite produkto ar priedų netoli
atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, taip
pat saulės atokaitoje.
Niekada nekiškite objektų į ventiliacijos
angas ar kitas produkte esančias angas.
Kai maitinimo kištukas arba prietaiso jungtis
naudojamas kaip atjungimo įtaisas, jis turi
būti lengvai pasiekiamas.
Baterijos (baterijų paketas ar sumontuotos
baterijos) neturi būti veikiamos per didelio
karščio, pavyzdžiui, saulės, liepsnų ar pan.
Atjunkite produkto maitinimą prieš
prasidedant audroms su žaibais.
Kai atjungiate maitinimą, visada traukite
suėmę už kištuko, niekada netraukite suėmę
už laido.

Trumpo jungimo ar gaisro pavojus!
• Norėdami sužinoti identifikavimo ir
maitinimo charakteristikas, žiūrėkite
duomenų lentelę produkto galinėje arba
apatinėje dalyje.
• Prieš prijungdami produktą prie maitinimo
lizdo, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa
atitinka produkto galinėje ar apatinėje
dalyje nurodytas vertes. Niekada nejunkite
produkto prie maitinimo šaltinio, jei įtampa
skiriasi.
Sužalojimo pavojus arba pavojus sugadinti šį
produktą!
• Tvirtinimui prie sienos produktą būtina
tvirtai pritvirtinti prie sienos pagal
montavimo instrukcijas. Naudokite tik
pridedamą tvirtinimo prie sienos laikiklį (jei
yra). Netinkamas tvirtinimas prie sienos gali
tapti nelaimingo atsitikimo, sužalojimo ar
sugadinimo priežastimi. Jei turite klausimų,
susisiekite su savo šalies klientų aptarnavimo
tarnyba.
• Šio produkto ar bet kokių kitų objektų
niekada nestatykite ant laidų ar kitos elektros
įrangos.
• Jei produktas transportuojamas esant
žemesne nei 5 °C temperatūrai,
išpakuokite produktą ir prieš prijungdami
jį prie maitinimo lizdo, palaukite, kol jo
temperatūra atitiks kambario temperatūrą.
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1 Svarbu

•

Šio produkto dalys gali būti pagamintos iš
stiklo. Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
sužalojimų ir sugadinimo.

Perkaitimo pavojus!
• Niekada nemontuokite šio produkto
uždaroje erdvėje. Visada palikite bent
dešimties centimetrų tarpą aplink produktą
ventiliacijos tikslais. Įsitikinkite, kad užuolaidos
ir kiti objektai nedengtų produkto
ventiliacijos angų.
Užteršimo pavojus!
• Nemaišykite baterijų (senų su naujomis arba
anglies su šarminėmis ir t. t.).
• DĖMESIO: Sprogimo pavojus, jei baterijos
pakeičiamos netinkamai. Keiskite tik to paties
ar ekvivalentaus tipo baterijomis.
• Išimkite baterijas jei jos išeikvotos ara jei
planuojate ilgą laiką nenaudoti nuotolinio
valdymo pultelio.
• Baterijose yra cheminių medžiagų, jas reikėtų
tinkamai išmesti
Pavojus nuryti baterijas!
• Produkte / nuotolinio valdymo pulte gali būti
monetos / sagos tipo baterija, kurią galima
praryti. Visada laikykite bateriją vaikams
nepasiekiamoje vietoje! Prarijus, baterija
gali rimtai sužeisti arba sukelti mirtį. Sunkūs
vidiniai nudegimai gali atsirasti per dvi
valandas po nurijimo.
• Jei įtariate, kad baterija buvo praryta ar
įsikišta į bet kurią kūno vietą, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
• Keisdami baterijas, visas naujas ir
naudotas baterijas visada laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę baterijas
įsitikinkite, kad baterijų skyrius yra visiškai
saugus.
• Jei baterijų skyriaus negalima tvirtai uždaryti,
nutraukite produkto naudojimą. Laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite
su gamintoju

Tai II KLASĖS aparatas su dviguba izoliacija be
apsauginio įžeminimo.
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Produkto priežiūra
Produkto valymui naudokite tik mikropluošto
šluostę.

Rūpinimasis aplinka
Seno produkto ir baterijos išmetimas

Jūsų produktas yra suprojektuotas ir pagamintas
iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų,
kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.

Šis ant produkto esantis simbolis reiškia, kad
produktui taikoma Europos direktyva 2012/19/
ES.

Šis simbolis reiškia, kad produkte yra baterijų,
kurioms taikoma Europos direktyva 2013/56/ES,
kurių negalima išmesti kartu su įprastomis
buitinėmis atliekomis. Sužinokite apie vietinę
atskirų elektrinių ir elektroninių gaminių bei
baterijų surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių
taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ir
baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Teisingas senų produktų ir baterijų išmetimas
padeda išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir
žmonių sveikatai.
Vienkartinių baterijų išėmimas
Norėdami išimti vienkartines baterijas, skaitykite
baterijų įdėjimo skyrių.

FKK informacija
Įspėjimas:
• Ši įranga turi būti sumontuota ir valdoma
mažiausiai 20 cm atstumu nuo radiatoriaus ir
jūsų kūno
• Šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos,
kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga
šalis, gali panaikinti vartotojo teises naudoti
įrangą.
PASTABA: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta,
kad ji atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių
apribojimus pagal FKK taisyklių 15 dalį. Šios ribos
yra sukurtos tam, kad būtų užtikrinta tinkama
apsauga nuo žalingų trukdžių gyvenamosiose
patalpose naudojamuose įrenginiuose. Ši įranga
generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo
dažnių energiją, o jei ji nebus sumontuota ir
naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus
radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra garantijos,
kad tam tikrame įrenginyje nebus trukdžių. Jei
ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos
signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima
nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas
raginamas pabandyti ištaisyti trukdžius naudojant
vieną ar kelias iš šių priemonių:
• Perorientuokite arba perkelkite
priėmimo anteną.
• Padidinkite atstumą tarp įrangos ir
imtuvo.
• Prijunkite įrangą prie kito grandinės
lizdo, nei yra prijungtas imtuvas.
• Kreipkitės į pardavėją arba patyrusį
radijo / TV techniką.

Šiame prietaise yra siųstuvas (-ai) / imtuvas
(-ai), kuriems (-iems) nereikia licencijos ir kurie
atitinka Kanados inovacijų, mokslo ir ekonomikos
departamento nustatytus reikalavimus RSS,
kuriems licencijų nereikia. Eksploatacijai taikomos
šios dvi sąlygos:
1. Šis prietaisas negali kelti trukdžių.
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius
trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti
nepageidaujamą prietaiso veikimą.

Atitiktis
Šis produktas atitinka Europos bendrijos radijo
trukdžių reikalavimus.
Šiuo „MMD Hong Kong Holding Limited“
pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius
Direktyvos 2014/30/ES reikalavimus ir kitas
susijusias nuostatas.
Atitikties deklaraciją rasite adresu
www.p4c.philips.com.

5

Lietuvių k.

FKK ir IC atsargumo
pareiškimas naudotojams (tik
JAV ir Kanadai)

2	Jūsų pailga
kolonėlė
Sveikiname įsigijus produktą ir sveikiname
prisijungus prie „Philips“ šeimos! Norėdami
visiškai pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba,
užregistruokite savo pailgą kolonėlę adresu
www.philips.com/welcome.

Nuotolinio valdymo jutiklis
Ekrano skydelis

Belaidė žemų dažnių kolonėlė
Šiame skyriuje rasite pagrindinio įrenginio
apžvalgą.

Pagrindinis įrenginys
Šiame skyriuje rasite pagrindinio įrenginio apžvalgą.

KS~ lizdas
Prijunkite prie maitinimo lizdo.
PAIR mygtukas
Spauskite, norėdami įjungti žemų dažnių
garso kolonėlės siejimo režimą.
Žemų dažnių garso kolonėlės indikatorius
• Kai įjungiamas maitinimas, įsižiebia
indikatorius.
• Žemų dažnių kolonėlės ir pagrindinio
įrenginio belaidžio siejimo metu
indikatorius greitai mirksi oranžine
spalva
• Kai pavyksta susieti, indikatorius šviečia
oranžine spalva.
• Kai susieti nepavyksta, indikatorius lėtai
mirksi oranžine spalva.

(Budėjimo režimas - įjungimas)
Įjunkite ar perjunkite garso kolonėlę į
budėjimo režimą.
(Šaltinis)
Pasirinkite garso kolonėlės įvesties šaltinį.
- (Garsas)
Patylinkite.
+ (Garsas)
Pagarsinkite.
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Nuotolinis valdymas
Šiame skyriuje rasite nuotolinio valdymo
apžvalgą.
(Standby-On)
Garso kolonėlės įjungimas ar perjungimas į
budėjimo režimą.
Source
Pasirinkite garso kolonėlės įvesties šaltinį.

Lietuvių k.

Bass
Aktyvinti žemų dažnių sąranką.
Treble
Aktyvinti aukštų dažnių sąranką.

Jungtys
Šiame skyriuje rasite „SoundBar“ galimų jungčių
apžvalgą.

/
(Previous/Next)
Pereiti į ankstesnį ar kitą takelį USB / BT
režime.
(Play/Pause)
Atkūrimui USB / BT režime pradėti,
pristabdyti ar atnaujinti.
Spauskite ir laikykite, kad aktyvintumėte
siejimo funkciją Bluetooth režime arba
atjungtumėte esamą susietą Bluetooth
prietaisą.
+/- (Volume)
Pagarsinkite arba patylinkite.
Mute
Nutildyti arba atkurti garsumą.
Dimmer
Nustatyti garso kolonėlės ekrano skydelio
apšvietimo ryškumą.
(Dolby)
Įjungti arba išjungti „Dolby“.

AC~
Prijunkite prie maitinimo lizdo.
OPTICAL
Jungia prie optinio garso išvesties
televizoriuje ar skaitmeniniame įrenginyje.
•
•

USB
Garso įvestis iš USB laikmenos.
Šio produkto programinės įrangos
naujinimas.

AUX
Analoginė įvestis, pavyzdžiui, MP3 grotuvas
(3,5 mm kištukas).
HDMI OUT (ARC)
Prijungimui prie HDMI jungties televizoriuje.
HDMI 1/ HDMI 2
Prijungimui prie HDMI jungties televizoriuje.
Sieninio laikiklio anga

EQ
Pasirinkti ekvalaizerio (EQ) efektą.
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Parengimas nuotoliniam
valdymui
•
•

•

Pridedamas nuotolinio valdymo pultas leidžia
valdyti įrenginį iš atstumo.
Net jei nuotolinis valdymo pultelis efektyviai
veikia 6 metrų (19,7 pėdų) atstumu, jei tarp
įrenginio ir nuotolinio valdymo pultelio yra
kliūčių, jo naudojimas gali tapti neįmanomas.
Jei valdymo pultelis naudojamas netoli kitų
produktų, kurie generuoja infraraudonuosius
spindulius arba jei netoli įrenginio
naudojami valdymo prietaisai naudojantys
infraraudonuosius spindulius, jis gali veikti
netinkamai. Atitinkamai netinkamai gali veikti
kiti produktai.

Naudojant pirmą kartą:
Įrenginyje jau anksčiau
yra įdėta ličio CR2025
baterija. Nuimkite
apsauginę plokštelę, kad
aktyvintumėte valdymo
pulto bateriją.

Nuotoliniam valdymo pulto baterijos
keitimas

Su baterijomis susijusios atsargumo
priemonės
•

•
•
•
•
•

•

Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto,
kad išvengtumėte nuotėkio, jei planuojate
ilgą laiką nenaudoti nuotolinio valdymo pulto
(daugiau nei mėnesį).
Jei yra baterijų nuotėkis, baterijų skyrelyje
išvalykite esantį skystį ir baterijas pakeiskite
naujomis.
Nenaudokite kitų baterijų nei nurodyta.
Nekaitinkite ir neardykite baterijų.
Nemeskite jų į liepsną ar į vandenį.
Negabenkite ir nelaikykite baterijų su kitais
metaliniais objektais. Tokiu būdu galite
sukelti baterijų trumpą jungimą, nuotėkį ar
sprogimą.
Nekada pakartotinai neįkraukite baterijos,
jei neįsitikinote, kad tai yra įkraunamo tipo
baterija.

Pastatymo vieta
Pastatykite žemų dažnių kolonėlę bent 1 metro
(3 pėdų) atstumu nuo „Soundbar“ ir dešimties
centimetrų atstumu nuo sienos.
Geriausiems rezultatams pasiekti žemų dažnių
kolonėlę pastatykite kaip parodyta žemiau.

•

Į nuotolinio valdymo pultą dedama CR2025,
3 V ličio baterija.

1

Pastumkite plokštelę į baterijos dėklo šoną
link dėklo.

10 cm/4 col.

2

Dabar išstumkite baterijų dėklą iš nuotolinio
valdymo pulto.

1m/
3 pėdos

3

Išimkite seną bateriją. Įdėkite naują CR2025
bateriją į dėklą išlaikydami nurodytą
poliškumą (+/-).

4

Dabar įstumkite baterijų dėklą atgal į vietą
nuotoliniame valdymo pulte.
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Šiame skyriuje pateikta informacija padedanti
prijungti „SoundBar“ prie televizoriaus ir kitų
prietaisų ir tada atlikti sąranką. Norėdami gauti
informacijos apie pagrindines „SoundBar“ ir
priedų jungtis, skaitykite greitojo paleidimo
vadovą.
Pastaba
• N
 orėdami sužinoti identifikavimo ir maitinimo
charakteristikas, žiūrėkite duomenų lentelę
produkto galinėje arba apatinėje dalyje.
• Prieš užmezgant ar keičiant bet kokius ryšius,
įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo
maitinimo lizdo.

„Dolby Atmos®“
„Dolby Atmos“ suteikia dar negirdėtą nuostabų
potyrį skleisdamas virš galvos sklindantį garsą ir
turtingą, aiškų ir galingą „Dolby“ garsą.
„Dolby Atmos®“ naudojimui
„Dolby Atmos®“ galima naudoti tik HDMI
režime. Daugiau informacijos apie jungtį rasite
skirsnyje „HDMI jungtis“.

1

2

3

Kad galėtumėte naudoti „Dolby Atmos®“
HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC režime,
jūsų televizorius turi palaikyti „Dolby
Atmos®“.
Įsitikinkite kad prijungtame išoriniame
įrenginyje (pvz., „Blu-ray“ DVD grotuve,
televizoriuje ir t. t.) skaitmeninio garso
išvesties bitų srauto nustatymuose
nepasirinkta „No Encoding“ (be kodavimo).
Įeidamas į „Dolby Atmos“ / „Dolby Digital“
/ PCM formatą, garso juostoje bus rodoma
DOLBY ATMOS/ DOLBY AUDIO/ PCM
AUDIO.

Pastaba
Lietuvių k.

3 Prijungimas

• P
 ilnas „Dolby Atmos“ potyris pasiekiamas tik jei
„Soundbar“ prie šaltinio prijungtas HDMI 2.0
kabeliu.
• „Soundbar“ vis tiek veiks, kai bus prijungtas
naudojant kitus būdus (pvz., skaitmeninį optinį
kabelį), tačiau jie negali palaikyti visų „Dolby“
funkcijų. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame
prijungti naudojant HDMI, kad būtų užtikrintas
visiškas „Dolby“ palaikymas.

Jungimas prie HDMI (ARC)
lizdo
Kai kuriems 4K HDR televizoriams reikia
nustatyti HDMI įvestį arba vaizdo parametrus
HDR turiniui priimti. Norėdami gauti daugiau
informacijos apie HDR ekrano sąranką, žiūrėkite
televizoriaus naudojimo vadovą.

1 parinktis: ARC (angl. Audio Return
Channel – garso grąžinimo kanalas)
„Soundbar“ palaiko HDMI su garso garso
grąžinimo kanalu (ARC). Jei jūsų televizorius
suderinamas su HDMI ARC, galite girdėti TV
garsą per „Soundbar“ naudodami vieną HDMI
kabelį.

HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

1

2

Su sparčiojo HDMI kabeliu prijunkite HDMI
OUT (ARC)-TO TV jungtį ant „SoundBar“
prie televizoriaus HDMI ARC jungties.
• Televizoriaus HDMI ARC jungtis gali būti
pažymėta kitaip. Daugiau informacijos
ieškokite televizoriaus naudotojo vadove.
Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC operacijas.
Daugiau informacijos ieškokite televizoriaus
naudotojo vadove.
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Pastaba
• Jūsų televizorius turi palaikyti HDMI-CEC ir ARC
funkciją. HDMI-CEC ir ARC turi būti įjungti.
• HDMI-CEC ir ARC nustatymo metodai gali skirtis
priklausomai nuo televizoriaus. Norėdami gauti
daugiau informacijos apie ARC funkciją, skaitykite
televizoriaus savininko vadovą.
• Tik HDMI 1.4 suderinami kabeliai gali palaikyti
ARC funkcionavimą.

Jungimas prie AUX lizdo
•

Norėdami prijungti televizoriaus ausinių lizdą
prie įrenginio AUX lizdo, naudokite 3,5 mm
į 3,5 mm garso kabelį (pridedamas).

AUX

2 parinktis: Standartinis HDMI
Jei jūsų televizorius nesuderinamas su HDMI
ARC, garso kolonėlę prijunkite prie televizoriaus
naudodami standartinę HDMI jungtį.

HDMI (ARC)

Ausinės

HDMI 1 / HDMI 2

AUX
HDMI
IŠVESTIS

HDMI
ĮVESTIS

1
2

Prijunkite kolonėlės HDMI OUT lizdą prie
televizoriaus HDMI IN lizdo naudodami
HDMI kabelį (pridedamas).
Norėdami prijungti pailgos kolonėlės HDMI
IN (1 arba 2) lizdą prie savo išorinių įrenginių
(pvz., žaidimo konsolių, DVD grotuvų ir „Blu
ray“), naudokite HDMI kabelį (pridedamas).

Jungimas prie optinio lizdo

GARSO IŠVESTIS

•

Maitinimo prijungimas
•
•

OPTINIS

•
OPTINĖ IŠVESTIS

1
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Su optiniu kabeliu prijunkite OPTICAL
jungtį ant „SoundBar“ prie OPTICAL OUT
ar kito prietaiso.
• Skaitmeninė optinė jungtis gali būti
pažymėta SPDIF arba SPDIF OUT.

Norėdami prijungti televizoriaus garso
išvesties lizdus prie įrenginio AUX lizdo,
naudokite RCA – 3,5 mm garso kabelį
(nepridedamas).

•
*

Prieš prijungdami kintamosios srovės
maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visos kitos
jungtys yra prijungtos.
Produkto sugadinimo pavojus! Įsitikinkite,
kad maitinimo įtampa atitinka įtampą,
nurodytą ant įrenginio nugarėlės arba
apačios.
Prijunkite maitinimo laidą prie įrenginio AC~
lizdo, o po to – prie maitinimo tinklo lizdo
Prijunkite maitinimo laidą prie žemų
dažnių kolonėlės AC~ lizdo, o po to – prie
maitinimo tinklo lizdo
Maitinimo laidų kiekis ir kištuko tipas skiriasi
priklausomai nuo regiono.

Rankinis siejimas

Automatinis siejimas

1

Įjunkite „Soundbar“ ir žemų dažnių kolonėlę
į matinimo tinklo lizdus ir paspauskite
prietaisą arba nuotolinio valdymo pultą, kad
perjungtumėte į ON (įjungimo) režimą.
Žemų dažnių kolonėlė ir „SoundBar“ bus
susietos automatiškai.
• Kai vyksta žemų dažnių kolonėlės siejimas su
„Soundbar“, žemų dažnių kolonėlėje greitai
mirksės Pair (siejimas) indikatorius.
• Kai žemų dažnių kolonėlė susiejama su
„Soundbar“, žemų dažnių kolonėlėje
nenutrūkstamai degs „Pair“ (siejimas)
indikatorius.
• Jei nesiejate rankiniu būdu, nespauskite žemų
dažnių kolonėlės užpakalinėje dalyje esančio
„Pair“.

Jei negirdite garso iš belaidžio žemų dažnių
kolonėlės, rankiniu būdu susiekite žemų dažnių
kolonėlę.

2

3

4

Dar kartą išjunkite abu įrenginius iš
maitinimo tinklo lizdo, po 3 minučių vėl
prijunkite.
Paspauskite ir kelias sekundes laikykite žemų
dažnių kolonėlės užpakalinėje dalyje esantį
mygtuką PAIR (sieti).
Žemų dažnių kolonėlėje greitai mirksės
„Pair“ (siejimas) indikatorius.
Tada įrenginyje arba nuotolinio valdymo
pulte paspauskite , kad įjungtumėte
įrenginį.
Sėkmingai susiejus, žemų dažnių
kolonėlėje Pair (siejimas) indikatorius
nustos mirksėti.
Jei „Pair“ indikatorius tebemirksi, pakartokite
1–3 veiksmus.
Patarimas

• Ž
 emų dažnių kolonėlė turi būti ne toliau kaip 6
m atstumu nuo kolonėlės atviroje vietoje (kuo
arčiau, tuo geriau).
• Pašalinkite bet kokius objektus tarp žemų dažnių
kolonėlės ir „SoundBar“.
• Jei vėl nepavyksta užmegzti belaidžio ryšio,
patikrinkite, ar aplinkoje nėra konflikto ar stiprių
trukdžių (pvz., trukdžių iš elektroninio prietaiso).
Pašalinkite šiuos konfliktus arba stiprius trukdžius
ir pakartokite ankstesnę procedūrą.
• Jei pagrindinis įrenginys neprijungtas prie žemų
dažnių kolonėlės ir yra įjungtame režime, ekrane
bus rodoma „CHECK SUBWOOFER“ (patikrinti
žemų dažnių kolonėlę, o žemų dažnių kolonėlėje
lėtai mirksės „Pair“ (siejimo) indikatorius.
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Susiejimas su žemų dažnių
kolonėle

4	„Soundbar“
naudojimas

Režimų pasirinkimas
1

Šiame skyriuje paaiškinama kaip naudoti
„Soundbar“ garsui iš prijungtų prietaisų perduoti.
Prieš pradėdami
• Užmegzkite reikiamus ryšius, aprašytus
greitojo paleidimo vadove ir naudotojo
vadove.
• Perjunkite „SoundBar“ į teisingą šaltinį
kitiems prietaisams.

Garso reguliavimas
1

Įjungimas ir išjungimas
•

•
•
•

Kai pirmą kartą prijungiate įrenginį prie
maitinimo lizdo, įrenginys bus STANDBY
(budėjimo) režime. Užsidega raudonas
STANDBY (budėjimo) indikatorius.
Norėdami įjungti arba išjungti pagrindinį
įrenginį, spauskite mygtuką .
Jei norite visiškai išjungti įrenginį, atjunkite
maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo.
Jei prijungtas televizorius ar išorinis
prietaisas (tik AUX lizdui), įrenginys įsijungs
automatiškai kai įjungiamas televizorius arba
išorinis įrenginys.

Automatinis budėjimo režimas
Įrenginys automatiškai įjungia budėjimo režimą
po 15 minučių, jei televizorius, išorinis įrenginys
yra atjungtas ar išjungtas.
• Norėdami visiškai išjungti įrenginį, visiškai
ištraukite maitinimo jungiklį iš maitinimo
lizdo.
• Energijos taupymui visiškai išjunkite įrenginį,
kai jo nenaudojate.
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Pakartotinai spauskite įrenginio mygtuką
arba nuotolinio valdymo pulte
spauskite Source (šaltinio) mygtuką, kad
pasirinktumėte tarp Aux, Optical, HDMI
ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB režimų.
Ekrane bus rodomas pasirinktas režimas.

Spauskite Vol+/Vol- (garsas), kad
pagarsintumėte ar patylintumėte.
• Norėdami užtildyti, spauskite Mute.
• Norėdami įjungti garsą, vėl spauskite
Mute arba spauskite Vol+/Vol- (garsas).

Ekvalaizerio (EQ) efekto
pasirinkimas
Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus,
kurie tiktų jūsų muzikai ar vaizdo įrašui.

1

Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite
mygtuką EQ, kad pasirinktumėte norimus
iš anksto nustatytus ekvalaizerio efektus:
Moive/Music/News:
• Movie - filmų žiūrėjimui
• Music - muzikos klausymuisi
• News - naujienų klausymuisi

Žemų dažnių / aukštų dažnių
lygio reguliavimas
Žemų dažnių lygio reguliavimas

1

2

Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite Bass
(žemi dažniai), kad pasirinktumėte žemų
dažnių lygio nustatymą.
Ekrane rodoma BASS.
Pakartotinai spauskite mygtuką Vol+/Vol-,
kad sureguliuotumėte žemų dažnių lygį.
bass + 5 / bass - 5

1

2

Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite
Treble (aukšti dažniai), kad aktyvintumėte
aukštų dažnių lygio nustatymą.
Ekrane rodoma TREB.
Pakartotinai spauskite mygtuką Vol+/Vol-,
kad sureguliuotumėte aukštų dažnių lygį.
treble + 5 / treble - 5

Centrinio garso lygio reguliavimas

1

2
3

Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite
ir laikykite Treble (aukšti dažniai), kad
pasirinktumėte centrinį garso lygio
nustatymą.
Ekrane rodoma CEN.
Pakartotinai spauskite mygtuką Vol+/Vol-,
kad sureguliuotumėte centrinio garso lygį.
Po maždaug 5 sekundžių įrenginys išjungs
žemų dažnių / centrinį / aukštų dažnių
nustatymą.
Ekrane rodoma dabartinis pasirinktas
lygis.
Dabar galite spausti mygtuką
„Vol+/Vol-“, kad sureguliuotumėte
garsą.

„Dolby“ garso režimas

Bluetooth ryšio naudojimas
Per Bluetooth, susiekite „Soundbar“ su
Bluetooth prietaisu (pvz., iPad, iPhone, iPod
touch, Android telefonu ar nešiojamuoju
kompiuteriu) ir tada galėsite klausytis prietaise
lakomų garso failų per savo „SoundBar“
kolonėles.
Ko reikės
• „Bluetooth“ prietaisas, kuris palaiko
Bluetooth profilį A2DP, AVRCP ir su
Bluetooth versija 4.2 + EDR.
• Didžiausias veikimo atstumas tarp
„SoundBar“ ir Bluetooth prietaiso yra
maždaug 10 metrai (30 pėdų).

1

Pakartotinai spauskite įrenginio mygtuką
arba nuotolinio valdymo pulte spauskite
Source (šaltinio) mygtuką, kad „SoundBar“
perjungtumėte į Bluetooth režimą.
	Ekrane rodoma NO BT.

2

Bluetooth prietaise įjunkite Bluetooth,
raskite ir pasirinkite Philips TAPB603, kad
užmegztumėte ryšį (žr. Bluetooth naudotojo
vadovą, apie tai, kaip įjungti Bluetooth).

3

Palaukite, kol išgirsite garsinį paraginimą iš
„Soundbar“.
	Sėkmingai prisijungus ekrane rodoma
BT.

4

Bluetooth prietaise pasirinkite ir atkurkite
garso failus ar muziką.
• Atkūrimo metu, jei įeina skambutis,
muzikos atkūrimas pristabdomas.
Pasibaigus skambučiui atkūrimas
tęsiamas.
• Jei Bluetooth prietaisas palaiko
AVRCP profilį, nuotolinio valdymo
pultelyje galite paspausti
/ , kad
peršoktumėte takelį arba paspausti
/
Pair (siejimas), kad pristabdytumėte /
vėl pradėtumėte atkūrimą.

Pasinerkite į garsą su „Dolby“ garso režimais

1

Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite
mygtuką , kad įjungtumėte arba
išjungtumėte „Dolby“ režimą:
• On: Kurkite „Dolby“ klausymosi potyrį.
• Off: dviejų kanalų stereo garsas. Idealus
muzikos klausymuisi
Ne HDMI1, HDMI2, ARC būsenoje, spauskite šį
mygtuką , įrenginio ekrane bėgs eilutė „NOT
SUPPORTED IN THIS SOURCE“ (šiame
šaltinyje nepalaikoma).

Ekrano ryškumo nustatymas

Lietuvių k.

Aukštų dažnių lygio reguliavimas

Galite pakartotinai spausti Dimmer (užtemdyti),
kad pasirinktumėte šio produkto kitą ekrano
skydo ryškumo lygį.
13

5

Norėdami išeiti iš Bluetooth režimo,
pasirinkite kitą šaltinį.
• Kai perjungsite atgal į Bluetooth režimą,
Bluetooth ryšys išliks aktyvus.
Pastaba

• M
 uzikos srautą gali trikdyti tarp prietaiso ir
„Soundbar“ esančios kliūtys, pvz., siena, metalo
korpusas, dengiantis prietaisą ar kiti netoliese
esantys prietaisai, veikiantys tuo pačiu dažniu.
• Jei norite prijungti „SoundBar“ prie kito Bluetooth
prietaiso, spauskite ir laikykite
/PAIR ant
nuotolinio pultelio, kad pasirinktumėte Bluetooth
režimą, kad atjungtumėte dabar prijungtą
Bluetooth prietaisą.

AUX / OPTICAL / HDMI
ARC naudojimas
Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie
televizoriaus ar garso prietaiso.

1

Pakartotinai spauskite įrenginio mygtuką
arba nuotolinio valdymo pulte
spauskite Source (šaltinio) mygtuką, kad
pasirinktumėte tarp AUX, OPTICAL, HDMI
ARC, HDMI 1, HDMI 2, režimų.

2

Tiesiogiai valdykite garso prietaisą atkūrimo
funkcijoms.

3

Spauskite mygtukus VOL +/-, kad
koreguotumėte garsą iki norimo lygio.
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Patarimas
• O
 PTICAL / HDMI ARC režime, jei iš įrenginio
nėra garso išvesties ir mirksi būsenos indikatorius,
gali reikėti aktyvinti PCM arba Dolby Digital
signalo išvestį šaltinio prietaise (pvz., televizoriuje,
DVD ar „Blu-ray“ grotuve).
• Įrenginys gali būti nepajėgus dekoduoti visų
skaitmeninio garso formatų iš įvesties šaltinio.
Tokiu atveju įrenginys nutils. Tai NĖRA defektas.
Įsitikinkite, kad įvesties šaltinio (pvz., televizoriaus,
žaidimų pulto, DVD grotuvo ir kt.) garso
nustatymas yra nustatytas į PCM arba „Dolby
Digital“ (išsamią garso nustatymo informaciją
žiūrėkite įvesties šaltinio vartotojo vadove),
naudodamas HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC /
optinė įvestis.
• HDMI režime, kai įjungiamas „DOLBY ATMOS“
garso formatas, „Soundbar“ ekrane rodoma
„DOLBY ATMOS“.
• Kai įjungiamas „DOLBY ATMOS“ garso formatas,
„Soundbar“ ekrane rodoma „DOLBY AUDIO“.
• Kai įjungiamas PCM garso formatas, „Soundbar“
ekrane rodoma „PCM AUDIO“.
• Įjungiant ne PCM ar DOLBY DIGITAL garso
formatus, jei iš įrenginio nesigirdi garso, o ekrane
rodoma NO SUPPORT (nepalaikoma).

Klausykite garso failų, saugomų USB laikmenoje,
pvz., MP3 grotuve ar USB atmintuke ir t. t.

1
2

3

Įkiškite USB prietaisą.
Pakartotinai spauskite įrenginio mygtuką
arba nuotolinio valdymo pulte
spauskite Source (šaltinio) mygtuką, kad
pasirinktumėte USB režimą.
Atkūrimo metu:

Mygtukas Veiksmas
Atkūrimui pradėti, pristabdyti ar
atnaujinti.
/
Pereiti į ankstesnį ar kitą takelį.
Patarimas
• Įrenginys gali palaikyti USB prietaisus, kurių
atmintis siekia 32 GB.
• Šis įrenginys gali atkurti MP3 / WAV / WMA
failus.
• USB prievado palaikymas: 5 V , 500 mA.

5	Tvirtinimas prie
sienos

Lietuvių k.

USB naudojimas

Pastaba
• N
 etinkamas tvirtinimas prie sienos gali tapti
nelaimingo atsitikimo, sužalojimo ar sugadinimo
priežastimi. Jei turite klausimų, susisiekite su savo
šalies klientų aptarnavimo tarnyba.
• Prieš tvirtindami prie sienos, įsitikinkite, kad siena
atlaikys „Soundbar“ svorį.
• Prieš montuodami prie sienos, jums nereikia
nuimti keturių guminių kojelių „Soundbar“
apačioje, nes atgal jų pritvirtinti negalėsite.

Varžto ilgis / skersmuo
Priklausomai nuo jūsų „Soundbar“ tvirtinimo
prie sienos tipo įsitikinkite, kad naudojate
tinkamo ilgio ir skersmens varžtus.
3,5 – 4 mm

4 mm

> 25 mm

Kaip pritvirtinti „Soundbar“ prie sienos, žr.
iliustraciją greitojo paleidimo vadove
1)	Sienoje išgręžkite dvi skyles.
2) Skylėse pritvirtinkite kaiščius ir varžtus.
3)	Ant tvirtinamųjų varžtų pakabinkite
„SoundBar“.
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6	Produkto
specifikacijos
Pastaba
• S pecifikacijos ir dizainas gali būti keičiami
nepranešus.

Bluetooth profiliai:
•
•
•
•
•

Bluetooth profiliai: A2DP, AVRCP
Bluetooth versija: 4.2 + EDR
Dažnių juosta / Išvesties galia:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
5,8 G belaidžio dažnio intervalas:
5730 MHz - 5845 MHz
5,8 G belaidžio dažnio intervalas: 6 dBm

Pagrindinis įrenginys
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Maitinimas: 100-240 V~, 50/60 Hz
MAKS. kolonėlių išvesties galia:
25 W x 4 + 50 W x 2
Energijos sunaudojimas: 25 W
Energijos sunaudojimas budėjimo režimu:
< 0,5 W
USB: 5 V , 500 mA.
Dažnio atsakas: 120 Hz - 20 KHz
Garso įvesties jautrumas (AUX): 500 mV
Kolonėlių varža: 8 Ω x 2 + 4 Ω
Matmenys (P x A x G):
950 x 75 x 134 mm
Svoris: 3,2 kg
Eksploatavimo temperatūra: 0 °C – 45 °C

Žemų dažnių kolonėlė
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maitinimas: 100-240 V~, 50-60 Hz
Išėjimo galia: 120 W
Energijos sunaudojimas: 20 W
Energijos sunaudojimas budėjimo režimu:
< 0,5 W
Dažnio atsakas: 40 Hz - 120 Hz
Varža: 3 Ω
Matmenys (P x A x G):
150 x 412 x 310 mm
Svoris: 5,7 kg
Eksploatavimo temperatūra: 0 °C – 45 °C

Nuotolinis valdymas
•
•

Atstumas / kampas: 6 m / 30°
Baterijos tipas: CR2025

Palaikoma
•

HDMI ARC:
„Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“, LPCM
2 kan

•

HDMI IN1/IN2:
„Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“, „Dolby
True“ HD, „Dolby Atmos“, LPCM 2 kan

•

OPTINIS:
„Dolby Digital“, „Dolby Digital plus“, LPCM
2 kan

•

BLUETOOTH:
SBC

•

USB:
MP3, WAV, WMA

Įspėjimas
• S pecifikacijos ir dizainas gali būti keičiami
nepranešus.

Norėdami, kad garantija galiotų, niekada
nemėginkite patys taisyti produkto.
Jei naudojant šį produktą kyla problemų, prieš
skambindami į aptarnavimo centrą, patikrinkite
žemiau išvardytus dalykus.
Jei problema neišnyksta, ieškokite pagalbos
adresu www.philips.com/welcome

Nėra maitinimo
•
•
•

Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės kabelis.
Patikrinkite, ar kintamosios srovės lizde teka
srovė.
Paspauskite budėjimo režimo mygtuką ant
nuotolinio valdymo pulto arba „SoundBar“,
kad jį įjungtumėte.

•

Jei naudojate Bluetooth, įsitikinkite, kad jūsų
šaltinio prietaiso garsas pakankamo lygio ir
kad prietaisas neužtildytas.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas
•
•
•
•
•

Prieš paspausdami bet kokį atkūrimo
valdymo mygtuką, pirmiausia pasirinkite
tinkamą šaltinį.
Sumažinkite atestumą tarp nuotolinio
valdymo pulto ir įrenginio.
Įdėkite bateriją tinkamai nustatę jos
poliškumą (+/-).
Pakeiskite bateriją.
Nuotolinio valdymo pultą nutaikykite tiesiai į
jutiklį esantį įrenginio priekyje.

Savo Bluetooth prietaise negaliu rasti
šio įrenginio Bluetooth pavadinimo
•
•

Įsitikinkite, kad Bluetooth prietaise aktyvinta
Bluetooth funkcija.
Iš naujo susiekite įrenginį su savo Bluetooth
prietaisu.

Nėra garso

Tai 15 minučių maitinimo išjungimo
funkcija, vienas iš ERPII standartinių
reikalavimų energijos taupymui

•

•

•
•
•

•

Pagarsinkite. Spauskite garsinimo mygtuką
ant nuotolinio valdymo pulto ar kolonėlės.
Valdymo pulte paspauskite mygtuką MUTE,
kad įsitikintumėte, kad kolonėlės garsas nėra
užtildytas.
Spauskite šaltinio mygtukus, kad
pasirinktumėte kitą įvesties šaltinį.
Kai naudojate kurią nors skaitmeninę įvestį,
bet nėra garso:
-	Pabandykite nustatyti televizoriaus išvestį
į PCM arba
-	Prijunkite tiesiogiai prie „Blu-ray“ / kito
šaltinio, kai kurie televizoriai neperduoda
skaitmeninio garso.
Televizoriui gali būti nustatyta kintama
garso išvestis. Įsitikinkite, kad garso
išvestis nustatyta į FIXED (fiksuota) arba
STANDARD (standartinė), o ne VARIABLE
(kintama). Daugiau informacijos ieškokite
savo televizoriaus naudotojo vadove.

Kai įrenginio išorinės įvesties signalo lygis per
žemas, įrenginys automatiškai išsijungs per
15 minučių. Pagarsinkite savo išorinį įrenginį.

Žemų dažnių kolonėlė neveikia arba
neužsidega žemų dažnių kolonėlės
indikatorius
•

Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo lizdo ir vėl jį įkiškite po 3 minučių,
kad atkurtumėte ryšį su žemų dažnių
kolonėle.
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7 Trikčių šalinimas

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“.
Terminai HDMI, HDMI didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing
Administrator, Inc.“ prekės ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubas D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekės ženklai.
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“
prekės ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šį gaminį pagamino ir jį parduoda
„MMDHong Kong Holding Limited“ ar vienas iš jo dukterinių bendrovių, o „MMD
Hong Kong Holding Limited“ šiam produktui suteikia garantiją.

