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1 Turvallisuus
Lue nämä ohjeet.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Älä aseta lähelle lämmönlähteitä, kuten 
lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä 
tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia). 
Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle 
astumiselta.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä 
lisälaitteita.
Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja 
virtalähteitä.
Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta. 
Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti 
vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä 
esineitä tai kynttilöitä. 
Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran 
katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on 
edelleen käytettävissä.

Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen runkoa. 
 • Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
 • Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
 • Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien 

tai lämmönlähteiden läheisyydessä. 
 • Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, 

että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.



3FI

2 Bluetooth-
sovitin

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-
tuotteen käyttäjäksi! Saat parhaan mahdollisen 
hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä 
tuotteen osoitteessa www.philips.com.
 
Jos otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, 
sinulta kysytään laitteen malli- ja sarjanumeroita. 
Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. 
Kirjoita numerot tähän: 
Mallinro__________________________
Sarjanro_________________________

Johdanto
Liittämällä Bluetooth-sovittimen 
hifikaiutinjärjestelmään voit kuunnella Bluetooth-
yhteensopivalta laitteelta hifijärjestelmässä 
langattoman Bluetooth-yhteyden kautta. 

Toimituksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö:
• Päälaite
• Turvallisuustiedot
• Pikaopas
• Verkkolaite
• RCA-äänikaapeli

 AJ1003

Short User Manual

www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

Question?
Contact 
Philips
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3 Ennen käyttöä
Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Äänikaapelien liittäminen
Bluetooth-sovittimen voi liittää hifijärjestelmään 
kolmella tavalla. Valitse hifijärjestelmälle sopiva 
tapa.

Vaihtoehto 1: liittäminen AUX OUT 
-liitäntään

 
Liitä RCA-äänikaapeli
• Bluetooth-sovittimen AUX OUT -liitäntään
• hifijärjestelmän analogisiin 

äänituloliitäntöihin.

Vaihtoehto 2: liittäminen COAXIAL 
OUT -liitäntään

  
L R

Liitä koaksiaaliäänikaapeli
• Bluetooth-sovittimen COAXIAL OUT 

-liitäntään
• hifijärjestelmän koaksiaaliseen 

äänituloliitäntään.

Huomautus

 • Varmista, ettei AUX OUT -liitäntään ole kytketty 
mitään kaapelia.

Vaihtoehto 3: liittäminen OPTICAL 
OUT -liitäntään

  
Liitä optinen äänikaapeli
• Bluetooth-sovittimen OPTICAL OUT 

-liitäntään
• hifijärjestelmän optisiin äänituloliitäntöihin.

Huomautus

 • Varmista, ettei AUX OUT -liitäntään ole kytketty 
mitään kaapelia.

OPTICAL OUT
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Virran kytkeminen
Varoitus

 • Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että 
virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä 
jännitettä.

 • Sähköiskun vaara. Pidä pistokkeesta tiukasti kiinni, kun 
irrotat sen pistorasiasta.

Huomautus

 • Arvokilpi on Bluetooth-sovittimen alapinnassa.

Liitä verkkolaite 
• Bluetooth-sovittimen takapinnan DC 

IN-liitäntään
• pistorasiaan.
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4 Bluetooth-
sovittimen 
käyttäminen

Liitä Bluetooth-sovitin hifijärjestelmään 
äänikaapelilla, niin voit suoratoistaa ääntä 
Bluetooth-laitteesta hifijärjestelmään Bluetoothin 
kautta.

Bluetooth-laitteen 
yhdistäminen

Huomautus

 • WOOX Innovations ei takaa yhteensopivuutta kaikkien 
Bluetooth-laitteiden kanssa.

 • Ennen kuin muodostat pariliitoksen tämän laitteen ja 
toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin 
Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin. Varmista, 
että kytketty Bluetooth-laite tukee A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile)- ja AVRCP (Audio Video 
Remote Control Profile) -profiileja.

 • Tuotteeseen voi yhdistää enintään 3 Bluetooth-laitetta 
samanaikaisesti.

 • Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että 
laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.

 • Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-
alue on noin 10 metriä.

 • Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat 
pienentää toiminta-aluetta.

 • Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden 
läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

Bluetooth-merkkivalo
 -painikkeen Bluetooth-merkkivalo ilmaisee 

Bluetooth-yhteyden tilan.

Merkkivalo Bluetooth-yhteys
Vilkkuu sinisenä (1 Hz) Yhdistää pariliitettyyn 

laitteeseen
Vilkkuu sinisenä (4 Hz) Odottaa pariliitosta
Palaa sinisenä Yhdistetty
Himmeä valo Yhteys katkaistu

Siirtyminen Bluetooth-pariliitostilaan
• Kun Bluetooth-sovitin on liitetty 

verkkovirtaan, se yrittää muodostaa 
yhteyden laitteeseen, jonka kanssa siitä 
on viimeksi muodostettu laitepari. Jos 
sovittimeen ei ole ennestään yhdistetty 
mitään laitteita, Bluetooth-sovitin siirtyy 
Bluetooth-pariliitostilaan automaattisesti.

• Myöhemmin voit siirtää Bluetooth-
sovittimen pariliitostilaan painamalla  
-painiketta 2 sekunnin ajan.

Huomautus

 • Jos Bluetooth-pariliitoksen luominen ei onnistu 15 
minuutissa, Bluetooth-sovitin poistuu pariliitostilasta.

Yhdistäminen manuaalisesti

1 Siirrä tämä Bluetooth-sovitin pariliitostilaan 
painamalla  -painiketta 2 sekunnin ajan.
 »  -painikkeen Bluetooth-merkkivalo 

välähtää (4 Hz).

2 Ota laitteesi Bluetooth-ominaisuus 
käyttöön ja etsi laitteita.

3 Valitse laiteluettelosta PHILIPS AEA2700.
• Myönnä pyydettäessä lupa Bluetooth-

yhteyden muodostamiseen laitteeseen 
PHILIPS AEA2700.

• Jos laite pyytää salasanaa, syötä 0000 ja 
vahvista sen jälkeen.

Helppo NFC-yhteys
Jos Bluetooth-laite tukee NFC (Near Field 
Communication) -ominaisuutta, voit muodostaa 
yhteyden sen avulla helposti.
1 Ota NFC- ja Bluetooth-toiminto käyttöön 

laitteessa.
2 Napauta Bluetooth-laitteen taustapuolta 

tämän laitteen NFC-tunnisteeseen.
3 Tee pariliitos ja muodosta yhteys 

Bluetooth-laitteesta näytön ohjeiden 
mukaisesti.
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Neljännen Bluetooth-laitteen 
yhdistäminen
• Yhdistä neljäs laite manuaalisesti (katso 

'Yhdistäminen manuaalisesti' sivulla 6).
• Paina  -painiketta 2 sekunnin ajan, jotta 

AEA2700 siirtyy pariliitostilaan. Yhdistä 
sitten neljäs Bluetooth-laite NFC-tekniikalla 
(katso 'Helppo NFC-yhteys' sivulla 6).
 » Kun neljäs laite on yhdistetty, 

ensimmäisenä liitetty laite korvataan 
uudella, ellei se toista juuri musiikkia.

Laitteen yhteyden 
katkaiseminen
• Katkaise Bluetooth-yhteys tässä tuotteessa.
• Jos Bluetooth-yhteys on muodostettu 

NFC-tekniikalla, kosketa Bluetooth-laitteen 
takaosalla tämän laitteen NFC-tunnistetta.

Yhteyden muodostaminen 
uudelleen
• Jos pariliitetyn Bluetooth-laitteen 

automaattinen yhteydenmuodostaminen 
on käytössä, tuote muodostaa yhteyden 
uudelleen havaitessaan laitteen. 

• Jos pariliitetty Bluetooth-laite ei tue 
automaattista yhteydenmuodostamista, 
muodosta yhteys uudelleen manuaalisesti.

Pariliitostietojen 
tyhjentäminen
Paina  -painiketta 5 sekunnin ajan.

 » Liitetystä kaiuttimesta kuuluu kolme 
merkkiääntä.
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5 Tuotetiedot
Huomautus

 • Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Vahvistin
Lähtöjännite 1000 mV RMS
Taajuusvaste 20 Hz – 20 kHz, 

±3 dB
Signaali–kohina-suhde > 62 dB
Harmoninen 
kokonaishäiriö

alle 1 %

Bluetooth
Vakio Bluetooth Standard, versio 3.0
Taajuuskaista 2,402~2,480 GHz ISM-taajuus
Kantoalue 10 m (vapaa tila)

Yleistä
Virta Malli: AS030-090-EE033 / 

EML0900330V (Philips)
Tulo: 100-240 V ~, 50/60 
Hz, 0,15 A
Lähtö: 9 V  0,33 A

Virrankulutus 
käytössä

<3 W

Virrankulutus 
valmiustilassa

<0,5 W

Mitat - päälaite
(L x K x S)

 
74 x 28 x 72 mm

Paino – päälaite 0,04 kg
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6 Vianmääritys
Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen koteloa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei 
mitätöidy. 
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista 
seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. 
Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon 
www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä 
kuluttajapalvelukeskukseen, varmista, että laite 
on lähettyvillä ja malli- ja sarjanumerot ovat 
saatavilla.

Yleistä
Laitteessa ei ole virtaa
 • Varmista, että verkkolaite on liitetty oikein.
 • Varmista, että verkkolaitteeseen tulee 

virtaa.
Ääni ei kuulu hifijärjestelmästä
 • Tarkista, että hifijärjestelmä on liitetty 

virtalähteeseen.
 • Varmista, että järjestelmä on liitetty 

Bluetooth-sovittimeen oikein.
 • Varmista, että langaton Bluetooth-yhteys 

toimii.
 • Säädä järjestelmän ja Bluetooth-laitteen 

äänenvoimakkuutta. 
 • Varmista, että hifijärjestelmä on Audio-in- 

tai line-in-tilassa. 

Tietoja Bluetooth-laitteesta
Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-
laitteeseen on muodostettu yhteys.
 • Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta 

lähemmäs Bluetooth-sovitinta tai poista 
laitteen ja sovittimen välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.
 • Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. 

Katso toiminnon käyttöönottamista 
koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.

 • Sovittimeen on jo liitetty toinen Bluetooth-
laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten 
uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee 
yhteyden jatkuvasti.
 • Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta 

lähemmäs Bluetooth-sovitinta tai poista 
laitteen ja sovittimen välissä olevat esteet.

 • Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus 
katkaisee Bluetooth-yhteyden 
automaattisesti. Tämä ei ole järjestelmän 
vika.
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7 Huomautus
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen 
muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti 
hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän 
valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus

  
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä 
koskevien vaatimusten mukainen.
WOOX Innovations vakuuttaa täten, 
että tämä tuote on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien 
direktiivin muiden ehtojen mukainen. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla 
osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja 
paristojen hävittäminen

  
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on 
käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka 
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

 
Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu 
paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keräysjärjestelmään.

Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä 
tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. 
Vanhojen tuotteiden asianmukainen 
hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja 
ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia..

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty 
pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit 
on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin 
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja 
polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). 
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan 
kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän 
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. 
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja 
paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia 
kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus
Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth 
SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin 
WOOX Innovationsilla on käyttölupa.

 
N Mark on NFC Forum, Inc.:n rekisteröity 
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tekijänoikeus
2014 © WOOX Innovations Limited. Kaikki 
oikeudet pidätetään.
Philips ja Philipsin kilpisymboli ovat Koninklijke 
Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, 
ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä 
Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä 
ilmoitusta. WOOX pidättää oikeuden muuttaa 
tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta 
muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.
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