
AEA2500Alati seal, et teid aidata
Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt

www.philips.com/welcome

Küsimus?
Kontakteeruge

Philipsiga

Küsimus?
Kontakteeruge

Philipsiga

Eestikeelne kasutusjuhend



2



3



4

Paigaldamine



5



6

Sidumine ja ühendamine

Sidumisreþiimi aktiveerimiseks vajutage
nuppu.

sinine tuluke vilgub.Sidumiseks valmis:

Aktiveerige oma Bluetooth seadmel Bluetooth
ja otsige seadet . Vajadusel
sisestage parool 0000.

Philips BT
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Ühendatud: sinine tuluke põleb ühtlaselt.

Kui te järgmine kord aktiveerite sidumisreþiimi ja vajutate nuppu, siis AEA2500 ühendab
automaatselt viimati seotud seadmega.
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Taasesitamine

Muusika ülekannet võivad segada takistused seadme ja AEA2500 vahel, nagu
näiteks seinad või teised läheduses olevad seadmed, mis töötavad samal
sagedusel.

Muusika taasesitamine peatub seadmel AEA2500, kui te viite ühendatud
seadme levialast välja.

Muusika taasesitamine jätkub seadmel AEA2500, kui te toote ühendatud
seadme levialasse tagasi.
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Seadme AEA2500 ühendamiseks mõne teise
Bluetooth seadmega vajutage seadmel
AEA2500 nuppu, et katkestada Bluetooth
ühendus ja aktiveerida sidumisreþiim.
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Sidumine NFC ühenduse kaudu

Kui teie Bluetooth seade toetab NFC'd (Near Field Communication),
käituge järgnevalt:

Oma Bluetooth seadmel:

lülitage NFC sisse;

lülitage Bluetooth sisse;

alustage muusika taasesitamist;

puudutage oma Bluetooth seadme tagaküljega NFC ikooni seadmel
AEA2500;

sidumise ja ühendamise alustamiseks järgige ekraanile ilmuvaid
juhiseid.
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Tehnilised andmed

Võimendi

Bluetooth

Üldine informatsioon
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Väljundpinge:

Signaali ja müra suhe:

Kogu harmooniline moonutus:

Standard:

Sageduse laineala:

Tegevusraadius:

Vooluvarustus:

Energiatarbivus töötamise ajal:

Mõõtmed Põhiseade (L x K x S):

Kaal:

1000 mV RMS

>62 dB

< 2%

Bluetooth Standard Version 3.0

2,402 ~ 2,480 GHz ISM Band

10m (vabas ruumis)

<3 W

74 x 28 x 72 mm

0,04 kg

AS030-090-EE033, EML0900330V (Philips, /12); AS030-090-EI033
(Philips, /05)

Sisend: 100-240 V ~50/60 Hz, 0,15 A

Väljund: 9V alalisvool, 0,33A

Vooluadapter

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.
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