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1 Svarbu

Saugumas

Įspėjimas

 y Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

 y Niekuomet nestatykite šio garsiakalbio ant 
kitos elektros įrangos.

 y Laikykite garsiakalbį atokiau nuo 
tiesioginių saulės spindulių, atviros 
liepsnos ar karščio.

 y Naudokite tik tuos priedus, kuriuos 
nurodo gamintojas.

 y Baterijos turi būti saugomos nuo 
didelio karščio, tokio kaip 
tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis 
ar panašiai.

 y Nedėkite jokių galimo pavojaus 
šaltinių ant garsiakalbio (pvz., 
degančių žvakių).

Pastaba

 y Informacinė plokštelė yra garsiakalbio 
apačioje.

Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai, 
nepatvirtinti “Gibson Innovations”, gali 
panaikinti vartotojo teisę naudotis 
prietaisu.

Atitikimas

“Gibson Innovations” deklaruoja, kad 
šis prietaisas atitinka pagrindinius 
reikalavimus ir nurodymus, esančius 
direktyvoje 1999/5/EC. Suderinamumo 
deklaraciją galite rasti www.philips.
com/support.

Rūpinimasis aplinka

Atsikratymas senu prietaisu ir 
baterija

Jūsų prietaisas yra sukurtas ir 
pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti 
perdirbamos ir panaudotos dar kartą.

Šis perbraukto konteinerio simbolis 
nurodomas ant produkto reiškia, kad 
produktas atitinka Europos direktyvą 
2012/19/EU.

Šis simbolis reiškia, kad prietaise yra 
integruota įkraunama baterija, 
atitinkanti Europos direktyvą 2013/56/
EU ir kurios negalima išmesti kartu su 
buitinėmis atliekomis. Mes primygtinai 
rekomenduojame pristatyti prietaisą į 
oficialų surinkimo punktą arba “Philips” 
serviso centrą, kad profesionalai išimtų 
įkraunamą bateriją.

0890  
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Pasidomėkite vietine sistema elektrinių 
ir elektroninių prietaisų bei įkraunamų 
baterijų surinkimui. Laikykitės vietinių 
taisyklių ir nemeskite seno produkto ir 
įkraunamų baterijų kartu su kitomis 
buitinėmis atliekomis. Teisingas 
atsikratymas senu produktu ir 
įkraunama baterija padės sumažinti 
žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Atsargiai

 y Įdiegtos integruotos baterijos išėmimas 
panaikina prietaiso garantiją ir gali 
sugadinti prietaisą.

Visuomet pristatykite prietaisą 
profesionalui, jei reikia išimti integruotą 
bateriją.

Aplinkosaugos informacija
Mes nenaudojome nereikalingų 
pakavimo medžiagų. Pakuotę galima 
lengvai atskirti į tris medžiagas: 
kartonas (dėžutė), polistireno puta 
(apsauga) ir polietilenas (maišeliai, 
apsauginės putų juostelės).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, 
kurios gali būti perdirbamos ir 
panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka 
specializuota įmonė. Prašome 
pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie 
pakuotės, panaudotų baterijų ir senos 
įrangos išmetimą.

Prekės ženklo pastaba

The Bluetooth® žodinis ženklas ir 
logotipai yra registruoti prekių ženklai, 
priklausantys “Bluetooth SIG., Inc.” ir 
bet koks šių ženklų naudojimas “Gibson 
Innovations Limited” yra pagal licenciją. 
Kiti prekių ženklai ir pavadinimai yra jų 
atitinkamų savininkų nuosavybė.
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2 Jūsų 
"Bluetooth" 
garsiakalbis

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki 
prisijungę prie “Philips”! Norėdami 
pasinaudoti “Philips” siūloma pagalba, 
užregistruokite savo prietaisą interneto 
puslapyje www.philips.com/welcome.

Įžanga

Šis garsiakalbis yra išbandytas 
aptaškymo testu (IPX4) ir jį galima 
naudoti netoli vandens.

Naudodamiesi šiuo garsiakalbiu, jūs 
galite mėgautis audio turiniu iš 
"Bluetooth" prietaisų ar išorinių 
prietaisų.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

 y Garsiakalbis

 y USB laidas, skirtas įkrovimui

 y Spausdinta medžiaga
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1. 

 y Įkrauti integruotą bateriją.

2. AUDIO IN

 y Prijungti išorinį audio prietaisą.

3. Garsumo jungiklis ()

 y Įjungti arba išjungti garsiakalbį.

 y Pareguliuoti garsumą.

4. 

 y Įjungti "Bluetooth" poravimo 
režimą.

 y Susijungus per "Bluetooth", 
atsiliepti į skambutį.

 y Ištrinti "Bluetooth" suporavimo 
informaciją.

Garsiakalbio apžvalga
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3 Nuo ko 
pradėti

Visuomet sekite nurodymus šiame 
skyriuje nurodyta tvarka.

Įkraukite integruotą bateriją

Garsiakalbis naudoja integruotos 
įkraunamos baterijos energiją.

Pastaba

 y Pilnai įkrauti bateriją trunka apie keturias 
valandas.

 y Įkraunama baterija turi ribotą įkrovimo 
ciklų skaičių. Baterijos gyvavimo laikas ir 
įkrovimo ciklų skaičius priklauso nuo 
naudojimo ir nustatymų.

 y Kai baterija baigia išsekti, LED indikatorius 
mirksi raudonai dešimt minučių, o tuomet 
išsijungia.

Norėdami įkrauti integruotą 
bateriją:
 y Prijunkite garsiakalbį prie elektros 

energijos tinklo naudodami adapterį 
(nepridedamas).

Prietaiso 
būsena

Baterijos 
būsena

LED indikatoriaus 
būsena

Įjungtas Baigia 
išsikrauti.

Mirksi raudonai 
dešimt minučių, o 
tuomet išsijungia.

Įjungtas Baterija 
įkraunama.

Dega raudonai 
5 sekundes, 
tuomet išsijungia.

Išjungtas Baterija 
įkraunama.

Dega raudonai.

Išjungtas Baterija 
pilnai 
įkrauta.

Išsijungia.

Įjunkite / išjunkite

Norėdami įjungti arba išjungti 
garsiakalbį, pasukite jungiklį laikrodžio 
rodyklės judėjimo kryptimi arba prieš ją, 
kol išgirsite spragtelėjimą.

 y Kai garsiakalbis yra įjungtas, 
mėlynas LED indikatorius mirksi.

 y Kai garsiakalbis yra išjungtas, 
mėlynas LED indikatorius išsijungia.

Pastaba

 y Garsiakalbis išsijungia automatiškai, jei yra 
nenaudojamas 15 minučių.
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4 Naudokite 
"Bluetooth" 
prietaisus

Naudodamiesi šiuo garsiakalbiu, jūs 
galite klausytis audio iš "Bluetooth" 
prietaisų ir valdyti įeinančius 
skambučius per "Bluetooth".

Prijunkite "Bluetooth" prietaisą

Pastaba

 y Įsitikinkite, kad “Bluetooth” funkcija yra 
įjungta ir prietaisas yra nustatytas būti 
matomu kitiems “Bluetooth” prietaisams.

 y Bet kokia kliūtis tarp šio garsiakalbio ir 
“Bluetooth” prietaiso gali sumažinti 
veikimo apimtį.

 y Laikykitės atokiau nuo kitų elektroninių 
prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.

 y Veikimo atstumas tarp šio garsiakalbio ir 
“Bluetooth” prietaiso yra apie 10 metrų.

1 Įjunkite garsiakalbį.
 � Mėlynas LED indikatorius mirksi.

2 Savo "Bluetooth" prietaise įjunkite 
"Bluetooth" funkciją ir ieškokite 
"Bluetooth" prietaisų, kurie gali būti 
suporuoti (žiūrėkite savo prietaiso 
naudojimosi instrukcijų knygelę).

3 Pasirinkite [Philips BT6700], rodomą 
jūsų prietaise, suporavimui. Jei 
reikia, įveskite suporavimo kodą 
“0000”.

 � Sėkmingai susijungus, garsiakalbis 
supypsi du kartus ir "Bluetooth" 
indikatorius dega mėlynai.

Prijunkite du "Bluetooth" 
prietaisus vienu metu

Jūs galite suporuoti ir prijungti ne 
daugiau kaip du "Bluetooth" prietaisus 
prie garsiakalbio vienu metu.

 y Jei garsiakalbis jau yra prijungtas 
prie vieno iš prietaisų, nuspauskite ir 
palaikykite  dvi sekundes, kad 
įjungtumėte poravimo režimą.

 � "Bluetooth" indikatorius greitai 
mirksi mėlynai.

 � Garsiakalbis yra pasiruošęs 
susiporuoti su nauju "Bluetooth" 
prietaisu.

 � Anksčiau prijungtas prietaisas 
yra atjungiamas nuo garsiakalbio. 
Jums reikia pasirinkti [Philips 
BT6700], kad susijungtumėte vėl.

 y Jei garsiakalbis yra prijungtas prie 
dviejų prietaisų vienu metu, 
nuspauskite ir palaikykite  dvi 
sekundes, kad įjungtumėte 
poravimo režimą.

 � Anksčiau prijungti du prietaisai 
atjungiami ir garsiakalbis yra 
pasiruošęs suporavimui.

"Bluetooth" 
indikatorius Aprašymas

Greitai mirksi 
mėlynai

Pasiruošęs 
suporavimui

Lėtai mirksi 
mėlynai

Jungiasi prie 
anksčiau prijungto 
prietaiso

Dega mėlynai Prijungtas
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Grokite iš "Bluetooth" 
prietaiso

Pastaba

 y Muzikos grojimas yra sustabdomas, jei 
jums skambina ir tęsiamas pokalbiui 
pasibaigus.

 y Atlikę sėkmingą "Bluetooth" 
sujungimą, grokite audio turinį iš bet 
kokio prijungto prietaiso.

 � Garsas transliuojamas iš jūsų 
"Bluetooth" prietaiso į 
garsiakalbį.

Atjunkite prietaisą

 y Nuspauskite ir palaikykite  dvi 
sekundes;

 y Išjunkite garsiakalbį;

 y Išjunkite "Bluetooth" funkciją savo 
prietaise;

arba

 y Patraukite prietaisą toliau nei siekia 
ryšio apimtis.

Iš naujo prijunkite 
prietaisą

 y Kai įjungiate garsiakalbį, jis 
automatiškai bando prisijungti prie 
paskutinio naudoto prietaiso.

 y Jei tai nepavyksta, pasirinkite 
[Philips BT6700] iš savo "Bluetooth" 
meniu, norėdami sujungti iš naujo.

Ištrinkite poravimo 
informaciją

Nuspauskite ir palaikykite  dešimt 
sekundžių.

Valdykite savo telefono 
skambučius

Susijungę per "Bluetooth", jūs galite 
valdyti įeinančius skambučius 
naudodamiesi šiuo garsiakalbiu.

Mygtukas Funkcija

 Spauskite, norėdami 
atsiliepti į skambutį.

Nuspauskite ir palaikykite 
dvi sekundes, norėdami 
atmesti skambutį.

Pokalbio metu, spauskite, 
norėdami baigti pokalbį.

Pokalbio metu, 
nuspauskite ir palaikykite 
dvi sekundes, norėdami 
perkelti skambutį į savo 
mobilųjį prietaisą.
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5 Kitos 
funkcijos

Klausykitės išorinių 
prietaisų

Naudodamiesi šiuo garsiakalbiu, jūs 
galite klausytis išorinių prietaisų, tokių 
kaip MP3 grotuvai.

Pastaba

 y Įsitikinkite, kad muzikos grojimas per 
"Bluetooth" yra sustabdytas.

1 Atidarykite apsauginį dangtelį, 
esantį garsiakalbio kairėje pusėje.

2 Prijunkite audio įvesties laidą 
(nepridedamas) su 3,5 mm jungtimi 
abiejuose galuose prie:

 y AUDIO IN lizdo šiame 
garsiakalbyje;

 y ausinių lizdo išoriniame prietaise.

3 Grokite audio turinį išoriniame 
prietaise (žiūrėkite jo naudojimosi 
instrukcijų knygelę).

Patarimas

 y Kai pradedate muzikos grojimą iš prijungto 
"Bluetooth" prietaiso, garsiakalbis 
automatiškai persijungia į "Bluetooth" 
šaltinį.

Pareguliuokite garsumą

Grojimo metu, pasukite jungiklį 
norėdami padidinti arba sumažinti 
garsumą.
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6 Techniniai 
duomenys

Pastaba

 y Prietaiso informacija gali keistis be 
išankstinio perspėjimo.

Išvesties galia 
(stiprintuvas)

12 W RMS

Akustinis dažnis 100-20000 Hz

Garsiakalbio 
tvarkyklė

2 x 1,5‘‘ pilnos 
apimties, 8 Ω

Bosų sustiprinimas 2 x pasyvus 
spinduolis

"Bluetooth" versija V 4.0

Palaikomi 
"Bluetooth" 
profiliai

HFP V1.5, A2DP 
V1.2, AVRCP V1.4

"Bluetooth" dažnis 
/ išvesties galia

2.400 GHz – 
2.483 GHZ ISM 
Band / ≤4 dBm 
(2 klasė)

AUX įvesties lygis 650 mV RMS

Atsparumas 
vandeniui

IPX4

Grojimo laikas 
baterijos režime

Apie 8 valandas

Matmenys – 
pagrindinio 
prietaiso (plotis x 
aukštis x gylis)

188 x 71 x 70 mm

Svoris – 
pagrindinio 
prietaiso

0,5 kg
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7 Problemų 
sprendimas

Įspėjimas

 y Niekuomet neardykite šio prietaiso 
korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, 
niekuomet nebandykite taisyti prietaiso 
patys. Jei susiduriate su problemomis, 
kai naudojatės šiuo prietaisu, 
pasitikrinkite žemiau esančius 
sprendimus, prieš kreipdamiesi 
pagalbos. Jei problemos išspręsti 
nepavyksta, apsilankykite “Philips” 
interneto puslapyje (www.philips.com/
support). Kai susisiekiate su “Philips”, 
turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite 
modelio bei serijos numerį.

Bendra

Nėra energijos.
 y Įkraukite savo garsiakalbį.

Nėra garso.
 y Pareguliuokite garsiakalbio garsumą.

 y Pareguliuokite garsumą prijungtame 
prietaise.

 y AUDIO IN režime, įsitikinkite, kad 
muzikos grojimas per "Bluetooth" 
yra sustabdytas.

 y Įsitikinkite, kad jūsų "Bluetooth" 
prietaisas yra ne didesniu nei 
"Bluetooth" ryšio veikimas atstumu.

LED indikatorius sumirksi raudonai 
penkis kartus ir tuomet dega 
raudonai, o garsiakalbis nereaguoja 
į mygtukų paspaudimus.
 y Garsiakalbis yra demonstraciniame 

režime. Nuspauskite ir palaikykite  
20 sekundžių, norėdami išjungti šį 
režimą.

Apie "Bluetooth" 
prietaisą

Susijungus su "Bluetooth" 
prietaisu, garso kokybė yra prasta.
 y "Bluetooth" ryšys yra silpnas. 

Prineškite "Bluetooth" prietaisą 
arčiau garsiakalbio arba pašalinkite 
bet kokias kliūtis tarp jų.

Nerandu [Philips BT6700] savo 
prietaise suporavimui.
 y Nuspauskite ir palaikykite  dvi 

sekundes, norėdami įjungti 
poravimo režimą, tuomet bandykite 
dar kartą.

Negaliu susijungti su prietaisu.
 y "Bluetooth" funkcija jūsų prietaise 

yra išjungta. Skaitykite prietaiso 
naudojimosi instrukcijų knygelę, 
norėdami sužinoti, kaip ją įjungti.

 y Prietaisas jau yra sujungtas su 
dviem "Bluetooth" prietaisais. 
Nuspauskite ir palaikykite  dvi 
sekundes, tuomet bandykite dar 
kartą.
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Prijungtas prietaisas tai prisijungia, 
tai atsijungia.
 y "Bluetooth" ryšys yra silpnas. 

Prineškite "Bluetooth" prietaisą 
arčiau garsiakalbio arba pašalinkite 
bet kokias kliūtis tarp jų.

 y Kai kuriuose prietaisuose 
"Bluetooth" ryšys išjungiamas 
automatiškai siekiant taupyti 
energiją. Tai nėra šio garsiakalbio 
gedimas.
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2016 © Gibson Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Šis prietaisas buvo pagamintas ir yra parduodamas “Gibson Innovations Ltd.” atsakomybėje ir 
“Gibson Innovations Ltd.” yra garantas, susijęs su šiuo prietasu.

Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti prekių ženklai, priklausantys “Koninklijke Philips 
N.V.” ir yra naudojami pagal licenciją iš “Koninklijke Philips N.V.”

BT6700_00_UM_V1.0



Daugiau apie firmos “Philips” gaminius 
galite sužinoti pasauliniame Interneto 

tinkle. Svetainės adresas:
http://www.philips.com
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