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6. TOOTE INFORMATSIOON
Märkus
H

Toote informatsioon võib ilma
etteteatamata muutuda.

1. OLULINE
Kui micro-USB asub Android telefoni ülaosas ning
kasutate Android operatsioonisüsteemi, mis on
kõrgem kui versioon 2.3, siis pöördub ekraan
automaatselt.

Ohutus

11. Kasutage ainult varustusega kaasas olevat
või tootja poolt tehtud käru, alust, kolmjalga,
klambrit või lauda. Käru kasutamisel olge
ettevaatlik, kui Te liigutate seda/seadet, et
vältida ümber kukkumist ja vigastusi.

Tehnilised andmed
Võimendi
Väljundi võimsus

2 x 15 W

Signaali / müra
suhe

80 dBA

Aux in

0,6-1V, 10kW

Üldine informatsioon
Nõuded
süsteemile

Android operatsioonisüsteem
(versioon 2.1 või kõrgem);
Bluetooth tarkvara (versioon
2.1 või kõrgem); micro-USB
ühendus.

See ”välgunool” viitab isoleerimata materjalidele
Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki.
Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge
eemaldage toote kesta.
See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele,
mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid
nõuandeid, et vältida probleeme.
HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski
vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või
niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga
täidetud objekte nagu vaasid.
HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik
seinakontaktiga.

Olulised ohutusalased instruktsioonid

OH-1065A1803500U2
(Philips),
Sisend: 100-240V ~50/60 Hz
800 mA MAX,
Väljund: 18V === 3,5A

1. Lugege neid juhendeid.

Voolutarbivus

28W

5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.

Voolutarbivus
ootereþiimis

<1W

6. Puhastage seadmeid ainult pehme
riidetükiga.

AC vool

2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.

12. Tõmmake voolujuhe seinast välja, kui on
äikesetorm või seadmeid ei kasutata pikema
perioodi jooksul.
13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud
tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui
seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe
on kahjustatud, seadmetele on vett peale
läinud või mõni objekt peale kukkunud,
seadmed on sattunud vihma või niiskuse
kätte, seadmed ei funktsioneeri normaalselt,
või seadmed on maha kukkunud.
14. Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse
kätte.
15. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt.
vedelikuga täidetud objektid, süüdatud
küünlad).
16. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on
kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet,
peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.

7. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.

Laadimine:
maksimum 2A
– Vaid läbi
2A
tagumise USB
2A
– Vaid läbi
micro-USB
– Läbi micro-USB ja 1A mõlemile
tagumise USB
Mõõtmed –
Peaseade

429 x 169 x 108 mm

Kaal –
Peaseade

2,1 kg
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10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud
lisavarustust.

8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate
(radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete
(kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis
eraldavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning
ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb
seadmest välja.
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... OLULINE

... TEISED FUNKTSIOONID
5. Määrake alarmi kellaaeg ja vajutage ekraani
ülemises paremas nurgas [Save] (salvesta).

Hoiatus
H

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

H

Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.

H

H

H

Ärge kunagi asetage seadet teiste
elektriliste seadmete peale.
Hoidke seade eemal otsesest
päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest.
Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele
on kergelt võimalik juurde pääseda, et
vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti
eemaldada.

Hoiatus
H

H

Ärge jätke patareisid (patareipakki või
paigaldatud patareisid) liigse kuumuse
kätte, nt otsene päikesevalgus, tuli vms.
Plahvatusoht, kui patareid on valesti
asendatud. Asendage patareid vaid
sarnastega.

Ärge hävitage seda seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike
nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.
Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnaalane informatsioon
Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset
pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks
erinevaks materjaliks: kartong (karp),
polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike,
kaitsev vahtplast).
Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik
ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on
lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.
Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete
hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Märkus

Märkus
H

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja
täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i
poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja
volitused kasutada seda seadet.

9 Alarm on salvestatud ja see kuvatakse
ekraanil.

Nõuanne
H

Seadme tüübiplaat asub seadme all.

H

Valige [Lifestyle] (elustiil), et valida
spordiala ja eelistatud ilm (excellent suurepärane, good - hea, fair - rahuldav).
Alarm ei helise, kui ilm ei ole piisavalt hea.
Valige [Sound] (heli), et valida oma
lemmikmuusika äratuse helinaks.

2150
See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiosageduste nõuetega.

Ümbertöötlemine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik
taaskasutada ja ümber töödelda.
See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et
seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.
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... TEISED FUNKTSIOONID
Äratustaimeri seadistamine

2. TEIE ANDROIDI KÕLAR
3. Vajutage [Alarm settings] (alarmi seaded).

1. Avage Fidelio rakendus.

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast
Philipsisse!
Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest
võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus
Selle seadmega saate:
H

nautida muusikat oma Android telefonist.

H

laadida oma telefoni läbi micro USB pordi.

H

kogeda mitmeid funktsioone läbi Philips Fidelio
ning Songbird'i appide.

Mis kuulub varustusse?
2. Vajutage ikoonile , et siseneda kellaaja
seadistusmenüüsse.
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4. Vajutage , et siseneda alarmi seadistamise
leheküljele.

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on
kaasas järgmised asjad:
H

Peaseade

H

Vooluadapter

H

Pikendus

H

Kiire alustamise juht

H

Ohutusleht

5

... TEIE ANDROIDI KÕLAR

... TEISED FUNKTSIOONID

Ülevaade peaseadmest

Unetaimeri seadistamine

3. Vajutage [Sleep Timer] (unetaimer).

1. Avage Fidelio rakendus.

2. Vajutage ikoonile , et siseneda kellaaja
seadistusmenüüsse.

1. B
H
H

5. Alusjaam
Kõlari sisse ja välja lülitamine.
Süsteemi lülitamine ootereþiimile.

6. +/H

2.
H

4. Valige unetaimeri periood
(10/15/20/30/45/60/90 min) ja vajutage seejärel
[Start] (start).

Bluetooth indikaator.

7. 18V
H

Märkus

Helitugevuse kohandamine.
H

Unetaimer töötab ainult Songbird'i appiga.

Voolupistikuga ühendamine.

3. AUX IN
H

Lisaseadme ühendamine.

4. Power out
H

6

Lae oma lisaseadet läbi USB link kaabli.
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5. TEISED FUNKTSIOONID
Kui paigaldasite Fidelio appi (vt peatükk 4) oma
Android seadmele, siis saate seda kasutada, et
kuulata internetiraadiot ning seadistada taimereid.

... TEIE ANDROIDI KÕLAR
3. Vajutage peamenüüs [Radio] (raadio).

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

6.
H

MP3 link valimine allikaks.

H

Ligipääs kellaaja vaatele Fidelio appis.

7.

Internetiraadio kuulamine

8. q / Q

1. Ühendage oma Android telefon Bluetoothi
kaudu.

H

2. Avage Fidelio rakendus ja minge peamenüüsse.

Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.

9. ]
H

Taasesitamise alustamine või
katkestamine.

10. VOL +/H

Helitugevuse kohandamine.

4. Sisestage otsinguribale soovitud raadiojaam.

1. B
H

5. Valige soovitud raadiojaam.
9 Teie soovitud raadiojaama hakatakse
mängima.

Bluetooth ühenduse sisse ja välja
lülitamine.

2.
H

Alusjaama valimine allikaks.

3. Internet Radio
H

Ligipääs internetiraadiole Fidelio appis.

4. Songbird
H

Songbird mängija avamine.

5. @
H
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Heli summutamine või taastamine.

7

3. ALUSTAMINE
Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid
järjekorras.

Vooluvõrku ühendamine
Hoiatus
H

H

Risk kahjustada toodet! Veenduge, et
vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis
on märgitud seadme taha või alla.
Elektrilöögi saamise oht! Kui eemaldate
seadme vooluvõrgust, tõmmake alati
pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

Hoiatus
H

Vähendamaks tulekahju või elektriðoki
ohtu, ärge jätke seadet vihma ega niiskuse
kätte.

… TAASESITAMINE JA LAADIMINE
3. Sulgege patareisahtel.

Märkus
H

Märkus
H

Eemaldage patareid, kui Te ei plaani
kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul
kasutada.

Sisse lülitamine
Vajutage klahvile B.
9 Ekraanipaneelil hakkab vilkuma Bluetooth
indikaator .

Ootereþiimi lülitamine
Vajutage uuesti klahvile B, et lülitada seade
ootereþiimi.
9 Ekraanipaneelil kustub Bluetooth indikaator.

Kui micro USB pesa asub telefoni ülaosas
ning Te kasutate Androidi 2.3 või
kõrgemat, siis pöördub ekraan
automaatselt.

Pikenduse kasutamine
Kui USB pesa Teie telefonil on äärele väga lähedal,
siis alusjaamaga kaasasolev pikendus võimaldab
alusjaamale kinnitatud telefoni stabiliseerida.
1. Kohandage nuppe, et need oleks madalaimas
positsioonis.
2. Asetage pikendus alusjaama külge.
3. Asetage telefon alusjaamale.

Ühendage voolujuhe seinapistikuga.

Android telefoni laadimine
Kui alusjaam on ühendatud vooluvõrku, laadib
alusjaam ühendatud Android telefoni automaatselt.

Kaugjuhtimispuldi
ettevalmistamine
Hoiatus
H

Nõuanne
H

Seda funktsiooni saab kasutada ka
telefonide puhul, mis pole Android
operatsioonisüsteemiga, kuid millel on
micro-USB port.

Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal
kuumusest, otsesest päikesevalgusest ning
tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage patarei õigete polaarsustega (+/-,
nagu näidatud).

8
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… TAASESITAMINE JA LAADIMINE

4. TAASESITAMINE JA LAADIMINE
Selle seadmega saate nautida heli kahel viisil:

Heli taasesitamine alusjaamast

Läbi manuaalse Bluetooth ühenduse;

H

Märkus

Läbi automaatse Bluetooth ühenduse (Philips
Fidelio app).

H

Veenduge, et alusjaam on läbi Bluetooth
ühenduse Android seadmega ühendatud.

H

3. Vajutage [Bluetooth], et aktiveerida Bluetooth
oma seadmel.

Ühilduvus Androidiga
1. Vajutage klahvi , et valida allikaks alusjaam
(dock).

Oma seadme täiuslikuks kasutamiseks peab Teie
Android telefon vastama järgmistele nõudmistele:

2. Vajutage klahvile Internet Radio, et pääseda ligi
internetiraadiole.

Olema Android operatsioonisüsteemiga
(versioon 2.1 või kõrgem).

H

3. Songbirdi appi avamiseks ning heli
taasesitamiseks, vajutage klahvile Songbird.
Taasesitamise katkestamiseks/jätkamiseks
vajutage klahvile ].
Eelmise/järgmise loo juurde liikumiseks
vajutage klahvile q / Q.
Heli kohandamiseks vajutage klahve VOL
+/- ning @.

Olema Bluetooth toega (versioon 2.1 või
kõrgem).

H

H

Te võite antud kõlarit ka teiste Bluetooth ja micro
USB-d omavate seadmetega kasutada, et teha
järgnevat:

H

Heli taasesitamine MP3 link kaudu
1. Ühendage AUX IN pesa välise heliseadmega.
2. Vajutage klahvi

, et valida allikaks MP3 link.

Omama micro USB ühendust.

H

H

H

Laadida oma seadmeid läbi USB pesa.

H

Nautida heli läbi Bluetooth ühenduse.

Nõuanne

2. Liigutage ühenduspesa seadme keskosasse.
H

3. Taasesitage heli oma heliseadmel.
Heli kohandamiseks vajutage klahve VOL
+/- ning @.

4. Vajutage [Search for devices] (otsi seadmeid).

Lisainformatsiooni saamiseks minge
aadressile www.philips.com/flexidock.

H

Android telefoni laadimiseks on
vaja see kinnitada alusjaamale.
Android telefoni ühendamine
1. Kontrollige Android telefoni mikro USB
ühenduse suunda. Kui tarvis, keerake USB pesa
alusjaamal ning seejärel asetage oma Android
telefon alusjaamale.

Heli taasesitamine läbi
manuaalse Blootooth ühenduse
3. Keerake nuppe mõlemal ühenduse küljel, et
telefon stabiliseerida.

1. Vajutage B klahvi, et lülitada süsteemil sisse
Bluetooth.
9 Ekraanipaneelil hakkab vilkuma Bluetooth
indikaator .
2. Oma Android telefonil minge menüüsse
[Settings] (seadistused) > [Wireless and
networks] (võrguseadistused) > [Bluetooth
settings] (Bluetooth seadistused).
5. Vajutage [Philips AS851].

20

9

… TAASESITAMINE JA LAADIMINE

… TAASESITAMINE JA LAADIMINE

9 Ilmub aken, mis küsib, kas siduda
Bluetooth seadmed.

9 Kuvatakse Songbird'i kasutajaliides.
7. Taasesitage heli oma Android telefoniga.

9 Heli esitatakse läbi kõlari.
Songbird'i appi installeerimine arvutisse

6. Vajutage [Accept] (nõustun), et alustada oma
seadmete sidumist.

1. Minge koduleheküljele
www.philips.com/songbird.
2. Laadige alla uusim Songbird'i rakendus.
3. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et Songbird
oma arvutisse installeerida.

Muusika sünkroniseerimine arvutist
Androidi

3. Valige [Auto Sync Music] (automaatne
muusika sünkroniseerimine) ning [Sync all
music and playlists] (kõikide muusikafailide ja
esitusloendite sünkroniseerimine).
4. Vajutage [Sync] (sünkroniseeri) kasutajaliidese
ülemises paremas nurgas.
9 Teie arvutis olev muusika
sünkroniseeritakse Teie Android
seadmega.

Märkus
H

Märkus
H

9 Heli esitatakse läbi kõlari.
Märkus

9 Kui Bluetooth ühendus on loodud, ilmub

Android telefoni ülaossa Bluetooth ikoon.

10

H

H

Erinevatel Android seadmetel võivad olla
erinevad menüüd.

Veenduge, et nii Teie Android seadmel kui
ka arvutis on paigaldatud Songbird
rakendus.

1. Ühendage Android seade USB kaabli abil
arvutiga.
9 Ilmub kinnitusaken.
2. Valige [Managing device using Philips
Songbird] (seadme haldamine Philips Songbird
abil).

Kui järgmisel korral ühendate oma Android
seadme arvutiga, sünkroniseeritakse arvuti
automaatselt seadmega.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Märkus
H

Kui samal ajal on sisendid alusjaamast
(dock) ning MP3 link kaudu, esitatakse heli
alusjaamast.

Süsteemi ja Android telefoni kaugus ei
tohiks ületada 10 meetrit.
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… TAASESITAMINE JA LAADIMINE
4. Vajutage allalaetud Songbird rakendusel.

… TAASESITAMINE JA LAADIMINE
6. Vajutage [Open] (ava), et siseneda Songbird'i
menüüsse.

Heli taasesitamine läbi
automaatse Blootooth ühenduse
(Philips Fidelio app)

2. Vajutage [Install] (paigalda).

Philips Fidelio app toob Teie süsteemile mitmeid
lisafunktsioone, sh automaatne Bluetooth ühendus,
Songbird muusikamängija, internetiraadio ning
multifunktsionaalne äratuskell. Lisafunktsioonide
nautimiseks on soovitatav alla laadida ja
installeerida tasuta tarkvara "Fidelio app".

Fidelio appi installeerimine Android
telefonisse
"Fidelio appi" alla laadimiseks Teie Android telefoni
on kaks võimalust.

"Fidelio appi" installeerimine läbi QRkoodi

9 Teilt küsitakse, kas soovite Songbird'i

Märkus

paigaldada.

5. Vajutage [Install] (paigalda).

7. Valige soovitud lugu ja vajutage Q.

H

H

Veenduge, et Teie Android telefon on
internetiga ühendatud.

3. Vajutage [Accept & download] (nõustu ja lae
alla), et alustada "Fidelio appi" alla laadimist.

Veenduge, et Teie Android telefonil on QRkoodi skänneerimise tarkvara. Kui Teil ei
ole seda, laadige see Android Market'ist
alla.

1. Kasutage skänneerimise tarkvara, et
skänneerida QR-kood.

9 Algab Fidelio appi allalaadimine ning
9 Songbird paigaldatakse Teie Android

paigaldamine.

seadmele.
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… TAASESITAMINE JA LAADIMINE
Songbird'i appi installeerimine

2. Vajutage Fidelio menüüs [Songbird].

Philips Songbird on lihtsasti kasutatav
arvutiprogramm ja Androidi app. See võimaldab Teil
avastada, taasesitada ning sünkroniseerida meediat
Teie arvutist Teie Android seadmesse.

Songbird'i appi installeerimine Android
telefonisse
1. Vajutage oma Android telefonil Fidelio ikoonil,
et käivitada Fidelio rakendus.

9 Fidelio app on paigaldatud.

"Fidelio appi" installeerimine Android
Market'i kaudu
Märkus
H

H

Veenduge, et Teie Android telefon on
internetiga ühendatud.

9 Teilt küsitakse, kas soovite Songbird'i alla
laadida.

3. Vajutage [Download] (laadi alla).

Veenduge, et Teie Android telefonil on
olemas Android Market.

1. Vajutage oma telefoni ekraanil Android Market'i
ikoonil.

9 Fidelio ikoon kuvatakse avaekraanil.
9 Songbird'i hakatakse alla laadima.
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4. Vajutage [PHILIPS AS851].

2. Vajutage ekraanil otsinguikoonil, et siseneda
aadressiribale.

4. Leidke otsingutulemuste seast "Philips Fidelio"
ja vajutage sellele, et alustada Fidelio appi alla
laadimist.

3. Sisestage otsinguribale "Fidelio", et alustada
otsingut.

5. Vajutage [Install] (paigalda).

5. Valige soovitud lugu ning vajutage Q.

9 Bluetooth ühendus on loodud.
9 Heli esitatakse läbi kõlari.
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6. Vajutage [Accept & download] (nõustu ja lae
alla), et alustada "Fidelio appi" alla laadimist.

Bluetooth aktiveerimine
Philips Fidelio app aitab Teil ühendada Android
telefoni ja antud süsteemi automaatselt läbi
Bluetooth ühenduse.

3. Vajutage [Speaker Connection] (kõlari
ühendus), et aktiveerida automaatne Bluetooth
ühendus.

1. Vajutage korduvalt klahvile B, et valida allikaks
Bluetooth.
9 Ekraanipaneelil hakkab vilkuma Bluetooth
indikaator .
2. Vajutage oma Android telefonil Fidelio ikoonil,
et käivitada Fidelio rakendus. Minge
peamenüüsse.

9 Fidelio ikoon kuvatakse avaekraanil.
9 Algab Fidelio appi allalaadimine ning
paigaldamine.

9 Fidelio app on paigaldatud.
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