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Installeerimine
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Läbi koaksiaalse või optilise kaabli ühendamiseks (ei kuulu
komplekti) eemaldage esmalt helikaabel pesast.AUX OUT
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Sidumine ja ühendamine

Sidumisreþiimi lülitumiseks vajutage ja
hoidke all nuppu.
sinine tuluke vilgub.

Sidumiseks valmis:
Aktiveerige oma Bluetooth seadmel
Bluetooth ja otsige seadet Philips

. Vajadusel sisestage parool
0000.
AEA2700

Te saate seadme
AEA2700 samal ajal
ühendada kuni kolme
Bluetooth seadmega.
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Ühendatud: sinine tuluke põleb ühtlaselt.

Kui te järgmine kord lülitute sidumisre iimi, siis AEA2700 ühendub automaatselt viimati
seotud seadmega. Kui te sidumisre iimis olles ei ühendu ühegi seadmega 15 minuti
jooksul, siis väljub AEA2700 automaatselt sidumisre iimist.
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Taasesitamine

Alustage muusika taasesitamist ühest
kolmest ühendatud seadmest.

Kui alustate muusika taasesitamist
mõnelt teiselt ühendatud seadmelt, siis
juba taasesitatava muusika
taasesitamine katkeb.

Muusika taasesitamist võivad segada ühendatud seadme ja
AEA2700 vahel olevad takistused, nt seinad või teised läheduses
olevad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.

mõnedel Android seadmetel võite teised rakendused
vaigistada, et vähendada katkestusi muusika taasesitamises.
Nõuanne:
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Kui soovite seadme AEA2700 ühendada neljanda Bluetooth seadmega, siis vajutage ja
hoidke kaks sekundit nuppu, et lülituda sidumisreþiimi. Kõige varasem ühendatud
Bluetooth seade asendatakse, kui sealt just ei ole muusika taasesitamist.
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Sidumine NFC abil

Kui teie Bluetooth seadmel on NFC tugi, siis tehke järgnevat:(Near Field Communication)



11

Oma Bluetooth seadmel:

1. Lülitage NFC sisse; lülitage Bluetooth sisse;

2. Puudutage oma Bluetooth seadme tagaküljega NFC tagi seadmel AEA2700.

3. Sidumise ja ühendamise alustamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Ühenduse katkestamiseks korrake sammu 2.
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Bluetooth ühenduste kustutamine

Ühendatud seadmete kustutamiseks seadmest AEA2700 vajutage ja
hoidke nuppu, kuni sinine tuluke kustub. Seadmel AEA2700:
sisenege sidumisreþiimi. Ühendatud seadmetel:

Lõpetage ühendus seadmega AEA2700;

Otsige seadet ning ühenduge sellega uuesti.

1.

2. AEA2700
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Kui tuleb sissetulev kõne, siis muusika taasesitamine peatub
seadmel AEA2700.
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Tehnilised andmed

Võimendi

Bluetooth

Üldine informatsioon
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Väljundpinge:

Sageduse vastuvõtt:

Signaali ja müra suhe:

Kogu harmooniline moonutus:

Standard:

Sageduse laineala:

Tegevusraadius:

Vooluvarustus
Vooluadapter

Energiatarbimine: < 3 W

Energiatarbimine puhkere iimis: < 0.5 W

Mõõtmed

Kaal

1000 mV RMS

20 Hz 20 kHz, ±3 dB

> 62 dB

< 1 %

Bluetooth Standard Version 3.0

2.402 ~ 2.480 GHz ISM Band

10 m (vabas ruumis)

Mudel: AS030-090-EE033 / EML0900330V (Philips)
Sisend: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0.15 A
Väljund: 9 V alalisvool, 0.33 A

Peaseade (L x K x S) 74 x 28 x 72 mm

Peaseade: 0.04 kg
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