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AirPlay ühendus katkes arvutiga või Mac'iga

H

H

H

H

Deaktiveerige tulemüür ja teised
kaitsetarkvarad, mis võivad blokeerida porte,
mida kasutab AirPlay, et tõmmata muusikat.

Kontrollige, kas Teie võrgukiirus on piisav
(juhul kui mitu seaded jagavad sama ruuterit,
siis võib see mõjutada AirPlay sooritust).
Lülitage välja teised seadmed, mis on Teie
koduruuteriga ühendatud.

Kui heli ülekanne katkeb kui Te kasutate
iPad'i/iPhone'i/iPod touch'i/iMac'i/arvutit
AirPlay funktsiooni, käivitage oma
iPad'i/iPhone'i/iPod touch'i või iTunes uuesti.

Surfates internetis uudiseid, muusikat, videosid
jms. kasutades koduruuterit, võib mõjutada
AirPlay sooritust. Kui AirPlay katkeb, lõpetage
internetis surfamine või eemaldage seade
internetist.
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Hoiatus

H Ärge kunagi eemaldage toote korpust.

Kui tahate, et garantii kehtiks, siis ärge kunagi
üritage seadet ise parandada.

Kui Teil tekib probleeme toote kasutamisel, siis enne
abi palumist vaadake läbi allolevad punktid. Kui
probleemi pole võimalik kõrvaldada, siis minge
Philipsi kodulehele (www.philips.com/welcome).
Kui Te võtate ühendust Philipsiga, siis veenduge, et
Teie toode on läheduses ja mudeli- ning
seerianumbrid on kättesaadavad.

Veenduge, et toote AC voolupistik on korralikult
ühendatud.

Veenduge, et pistikupesas on vool.

Reguleerige helitugevust.

Kontrollige võrgu ühendust. Vajadusel looge
võrk uuesti (vaadake peatükki "Wi-Fi võrgu
(ruuter) loomine").

Vajutage ja hoidke all põhikõlari taga olevat
klahvi, et algseadistada seade. Looge uuesti
võrk (vaadake peatükki "Wi-Fi võrgu (ruuter)
loomine").

Eemaldage seade vooluvõrgust ning ühendage
see seejärel uuesti vooluvõrguga.

Kontrollige, et Teie Wi-Fi ruuter on Wi-Fi
sertifitseeritud. See seade on ühilduv ainult
sertifitseeritud ruuteritega.

See seade ei toeta WPS-Pin ruutereid.

See seade ei toeta kõiki WPS-PBC ruutereid.
Kui Teie kodused ruuterid on WPS-PBC
ruuterid, taastage oma ruuteri algseaded, kuna
mõned seaded võivad mõjutada Wi-Fi võrgu
seadistamist.

Aktiveerige SSID ülekanne Wi-Fi ruuteris.

Vältige Wi-Fi kanali kasutamist, mis kasutab või
ühtib suures osa naabruses oleva Wi-Fi
võrguga.

Hoidke eemale potentsiaalsetest interferentsi
allikatest, mis võivad mõjutada Wi-Fi signaali
(näiteks mikrolaineahjud).

Kui Te ei saa kasutada oma personaalarvuti Wi-
Fi võrku, on soovitatav kasutada
iPad'i/iPhone'i/iPod Touch'i, et teostada Wi-Fi
esmakordne seadistud. Mõned arvuti seaded
võivad mõjutada Wi-Fi võrgu seadistamist.

Veenduge, et koduruuteri SSID nimi koosneb
tavalistest tähemärkidest või numbritest, mille
vahel ei ole tühikuid ega spetsiaalseid
tähemärke nagu %/#/*.

Tegutsege järgnevalt:

Aktiveerige Auto Channel Scan funktsioon (kui
on saadaval Teie ruuteris).

Aktiveerige Wireless Intelligent Stream
Handling (WISH) funktsioon (kui on saadaval
Teie ruuteris).

Aktiveerige Quality of Service (QoS) funktsioon
(kui on saadaval Teie ruuteris).

Lülitage teised kodused ruuterid välja.

Veenduge, et seade on ühinenud AirPlay võrku.

Enne, kui avate iTunes'i, veenduge, et olete
aktiveerinud Bonjour teenuse oma arvutis.
Selleks, et teenus aktiveerida, tehke järgnevat:
klikkige ja
klikkige kaks korda

. Seejärel klikkige
hüpikmenüüs ning .

Vool puudub

Heli puudub

SoundSphere kõlarid ei reageeri

Wi-Fi võrgu ühendus katkes

AirPlay muusika ülekanne on lünklik

Arvutis ei ilmu iTunes'is AirPlay ikooni
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Start > Settings > Contol Panel
Administrative Tools >

Services > Bonjour Service
Start OK

Turvalisus

Teadke neid ohutussümboleid

See äikesenoolemärk tähistab, et Teie tootes
sisalduv  isoleerimata materjal võib põhjustada
elektrilööki. Kõigi Teie pereliikmete ohutuse
eesmärgil ärge palun toote katet eemaldage.

Hüüumärgi logo  pöörab tähelepanu asjaoludele,
mille puhul peaksite eriti korralikult lugema
kaasaantud kirjandust, et vältida kasutamis- ja
hooldusprobleeme.

Vähendamaks tulekahju ja elektrilöögiohtu, ei tohiks
seda toodet hoida vihma või niiskuse käes ning
vedelikega täidetud esemeid (näiteks vaase) ei
tohiks tootele asetada.

1. Lugege neid juhiseid.

2. Hoidke need juhised alles.

3. Pöörake tähelepanu kõigile hoiatustele.

4. Järgige kõiki juhiseid.

5. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.

6. Puhastage ainult kuiva riidetükiga.

7. Ärge katke kinni ühtegi õhutusauku.
Paigutage vastavalt tootja juhistele.

8. Ärge eemaldage seadme kesta.

9. Kasutage seadet ainult siseruumides. Ärge
laske seadmele midagi peale tilkuda, ärge
jätke vee, vihma ega suure niiskuse kätte.

10. Hoidke seade eemal otsesest
päikesevalgusest, leekidest ning kuumusest.

11. Ärge paigaldage seadet kuumaallikate
lähedale nagu näiteks radiaatorid, kuuma
talletavad esemed, ahjud või teised
aparaadid (kaasaarvatud võimendajad), mis
toodavad soojust.

12. Ärge asetage teisi elektrilisi seadmeid antud
toote peale.

13. Ärge asetage ühtegi ohuallikat seadmele (nt.
vedelikega täidetud objektid, põlevad
küünlad).

14. See seade võib sisaldada patareisid. Järgige
selles kasutusjuhendis olevaid ohutuse ja
taaskasutamise juhiseid patareide jaoks.

15. See seade võib sisaldada pliid ja
elavhõbedat. Nende materjalide hävitamine
on reguleeritud keskkonna säästmise tõttu.
Vaadake selle kasutusjuhendi vanade
seadmete hävitamise peatüki juhiseid.
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Ärge kunagi eemaldage aparaadi korpust.

Ärge kunagi määrige ühtegi aparaadi
detaili.

Ärge kunagi asetage seda aparaati mõne
teise elektroonilise seadme peale.

Hoidke aparaat eemal otsesest
päikesevalgusest, avatud leekidest või
kuumusest.

Veenduge, et Teil oleks alati vaba ligipääs
aparaadi pistikule või adapterile seadme
vooluvõrgust eemaldamiseks.

WiFi Soundsphere kõlarite puhul:
Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks
on kasutatud voolujuhet või ühendajat, on
lahti ühendatud seadet võimalik edasi
kasutada.

Aluslaadija puhul: Kohtades, kus seadme
lahti ühendamiseks on kasutatud Direct
Plug-in adapterit, on lahti ühendatud
seadet võimalik edasi kasutada.

Lekkimise oht! Kasutage ainult tootja poolt
määratud patareisid. Ärge kasutage samal
ajal uusi ja vanu patareisid. Ärge kasutage
samal ajal erinevate tootjate patareisid.
Jälgige õiget polaarsust. Eemaldage
patareid seadmest kui neid ei kasutata
pikema perioodi jooksul. Hoidke patareisid
kuivas kohas.

Vigastuse saamise oht: kasutage kindaid,
kui käsitlete lekkivaid patareisid. Hoidke
patareid lastest ja lemmikloomadest eemal.

Plahvatuse oht: ärge tekitage lühist. Ärge
jätke patareisid kuumuse kätte. Ärge visake
patareisid tulle. Ärge kahjustage ega võtke
patareisid lahti. Ärge laadige mitte
korduvlaetavaid patareisid uuesti.

Märkus

Ümbertöötlemine

Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigaldage
seadet kinnisesse kohta. Jätke alati seadme ümber
vähemalt 10 cm vaba ruumi ventilatsiooni jaoks.
Veenduge, et kardinad või teised objektid ei kataks
seadme ventilatsiooniavasid.

See seade vastab Euroopa Liidu raadiointerferentsi
nõuetele.

See seade vastab 1999/5/EC direktiivile.

Kõik muudatused, mis on tehtud sellele aparaadile
ja mis ei ole kooskõlas Philips Consumer Lifestyle'i
poolt lubatuga, võivad annulleerida kasutaja õiguse
seadet kasutada.

Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest,
mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga
märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et
toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EC
nõuetele:

Ärge kunagi visake vanasid elektrilisi tooteid tavalise
olmeprügi hulka. Palun viige end kurssi elektriliste
ja elektrooniliste toodete kohalike
kogumissüsteemidega. Teiepoolne õige toodete
äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Teie seade sisaldab patareisid, käsitletud Euroopa
direktiivis 2006/66/EC, mida ei tohi visata minema
koos tavalise majapidamisprahiga.

Palun viige end kurssi kohalike vanade patareide
kogumissüsteemiga. Teiepoolne õige patareide

Muudatused

Informatsioon patareide kasutamise kohta:

Info patareide hävitamise kohta

... OLULINE
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6. TOOTE INFORMATSIOON

Märkus

H Toote informatsioon võib muutuda eelneva
hoiatuseta.

Spetsifikatsioonid

Võimendi

Kõlarid

Üldine informatsioon

Väljundi koguvõimsus .......................2 x 50 W RMS

Sageduse vastuvõtt ..................20 – 20000 Hz, -3dB

Signaali ja müra suhe ..................................> 90 dB

Aux sisend (MP3 link) ............1 V RMS 20 kilo-oomi

Kõlarite takistus .............................................8

Kõlarite driver ..................................130 mm woofer
+ 19 mm tweeter

Tundlikkus............................................> 85 dB/m/W

AC vooluadapter ...........Wi-Fi SoundSphere kõlarid::
100-240V~, 50/60 Hz

Eraldiseisev aluslaadija:
Mudel: ASSA28-050200

Sisend: 100-240V~, 50/60 Hz 0,45A
Väljund: 5,0V === 2000 mA

Voolutarbimine täisvõimsusel...........................30 W

Voolutarbimine Eco puhkereþiimil.................< 0,5 W

Mõõtmed

Kaal

oomi

- Peaseade.........................265 diameeter x 410 mm

- Koos pakkematerjaliga ................................14,5 kg

- Peaseade........................................................12 kg
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iPod'i/iPhone'i/iPad'i laadimine

H

H

H

Asetage iPod/iPhone/iPad aluslaadija peale.

Aluslaadijaga ühendatud iPod/iPhone/iPad
hakkab laadima kohe kui aluslaadija on
ühendatud vooluvõrku.

Tõmmake iPod/iPhone/iPad aluslaadijast välja.

Selleks, et eemaldada iPod/iPhone/iPad

... TAASESITAMINE

äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Kõik ebavajalikud pakendid on välja jäetud. Me
oleme proovinud teha selle pakendi lihtsasti
kolmeks materjaliks lahutatavaks: papp (karp),
polüstüreen (mullikile), polüetüleen (kotid, kaitsev
vahukile).

Teie süsteem koosneb materjalides, mida on
võimalik ümber töödelda, kui viite süsteemi
elemendid vastavatele ümbertöötlemisfirmadele.
Palun järgige kohalikke seadusi, mis puudutavad
pakendi, vanade patareide või vana seadme
äraviskamist.

"Made for iPod", "Made for iPhone" ja "Made for
iPad" tähendab, et elektrooniline lisaseade on
loodud spetsiaalselt vastavalt iPod'ile, iPhone'ile või
iPad'ile ning on tunnistatud arendaja poolt
vastavaks Apple standarditele. Apple ei ole vastutav
selle seadme töökindluse eest või selle vastavuse
eest ohutus- ja regulatiivsete standarditega.
Lisaseadmete kasutamine iPod'iga, iPhone'iga ja
iPad'iga võib mõjutada juhtmeta võrgu sooritust.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod ja iTunes on Apple Inc.
kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.

Teise klassi seadmel on topelt isolatsioon ja
kaitsemaandus puudub.

Keskkonnaalane informatsioon

Teise klassi sümbol:

Märkus

H Toote tüübi kohta käiv informatsioon asub
aparaadi all.

... OLULINE
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Palju õnne Teie ostu puhul ja teretulemast
Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest
võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome. Kui kontakteerute
Philipsiga, küsitakse Teilt toote mudeli ja
seerianumbrit. Toote mudeli ja seerianumber on
toote tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: ________________

Seerianumber: ________________

Selle tootega saate:

Tõmmata juhtmevabalt muusikat oma iOS 4.3
toega seadmest (nt. iPod touch/iPhone/iPad)
kasutades funktsiooni AirPlay.

Tõmmata juhtmevabalt muusikat oma Wi-Fi
toega arvutist või Mac'ist, millesse on
installeeritud iTunes 10, kasutades funktsiooni
AirPlay.

Taasesitada muusikat teistest heliseadmetest
läbi MP3 link pesa.

Laadida oma iPod'i/iPhone'i/iPad'i kasutades
varustusega kaasas olevad aluslaadijat.

Vaadake ja kontrollige paki sisu:

2 x SoundSphere kõlarit

1 x kaugjuhtimispult koos patareidega (kõlarite
jaoks)

1 x AC adapter (kõlarite jaoks)

1 x MP3 link kaabel (kõlarite jaoks)

1 x laadimisalus iPod'i/iPhone'i/iPad'i jaoks
(ainult laadimiseks)

1 x AC adapter (aluslaadija jaoks)

Kasutusjuhend

Kiire alustamise juhend

Selleks, et juhtmevabalt muusikat tõmmata AirPlay
funktsiooni kaudu, on Teil vaja:

Juhtmevaba ruuterit, mis on vooluvõrgus ja
töötab korrektselt.

AirPlay seadet (nt. iOS 4.3 toega iPod
touch/iPhone/iPad või i-Fi toega arvutist või
Mac'ist, millesse on installeeritud iTunes 10).

H
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Tutvustus

Mis on karbis?

Mida Te veel vajate?
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... TAASESITAMINE

5.

+ / –

Philips Fidelio

1.

2.
Philips_Fidelio_AirPlay

3.

4. 169.254.1.1

5. Firmware Update

6. OK

Oodake kuni muusika suunatakse edukalt
kõlaritesse.

Teil on võimalik valida erinevaid taasesitamise
valikuid, kas oma AirPlay seadmes või kasutades
kaugjuhtimispulti.

Taasesitamise alustamiseks, ajutiseks
peatamiseks vajutage klahvile .

Eelmise või järgmise loo juurde liikumiseks
vajutage klahvidele / .

Helitugevuse vaigistamiseks või taastamiseks,
vajutage klahvile .

Helitugevuse vaigistamiseks või taastamiseks,
vajutage klahvile .

MP3 link valimiseks allikaks (kui see on
ühendatud), vajutage klahvile .

AirPlay allikaks tagasi vahetamiseks, vajutage
klahvile .

Lisavõimalusena on Teil võimalik kasutada AirPlay
seadet, et laadida alla rakendus
Apple Application Store'ist.

Sisenege oma personaalarvuti / Mac'i saadaval
olevate juhtmeta võrkude nimekirja.

Valige saadaval olevate võrkude nimekirjast
(või kasutaja

määratud nimi).

Avage oma personaalarvutis või Mac'is
veebilehitseja.

Sisestage aadressiribale , et
siseneda DS9800W seadistamise lehele.

Valige (tarkvara
uuendamine) valik.

Puudutage või klikkige , et alustada tarkvara
uuendamisega.

Teil on võimalik laadida oma iPod'i/iPhone'i/iPad'i
varustusega kaasas oleva alusega.

Aluslaadija teotab järgmiseid iPod'i/iPhone'i/iPad'i
mudeleid:

iPad 2

iPad

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPhone

iPod classic

iPod 5G

iPod 4G

iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. generatsioon)

iPod touch (1., 2., 3., ja 4. generatsioon)

iPod mini
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Taasesitamise juhtimine

Lisavõimalus juhtimiseks

Tarkvara uuendamine

Oma iPod'i/iPhone'i/iPad'i
laadimine aluse abil

Märkus

Märkus Märkus

H

H
H

Kõik allpool olevad tegevused on seotud
varustusega kaasas oleva
kaugjuhtimispuldiga.

Teil on võimalik uuendada tarkvara ainult
personaalarvutist või Mac'ist.

iPod, millel on värviline ekraan, iPod
classic ja videoga iPod, ei ole aluslaadijaga
ühilduvad.

Ühilduv iPod/iPhone/iPad
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Muusika ülekanne AirPlay seadmest

Märkus

H Veenduge, et AirPlay seade on ühendatud
samasse Wi-Fi võrku kui kõlarid.

Muusika ülekanne iOS 4.3 toega iPod
touch'ist/iPhone'ist/iPad'ist

Muusika ülekanne Wi-Fi toega
personaalarvutist või Mac'ist, millele
on installeeritud iTunes 10

1. iPod

2.

3. Philips_Fidelio XXXX

4.

5.

1. iTunes 10

2.

3. Philips_Fidelio XXXX

4.

Avage .

Puudutage AirPlay ikooni.

Valige nimekirjast (või
kasutaja määratud nimi).

Valige meediafail ja alustage taasesitamist.

Oodake kuni muusika suunatakse edukalt
kõlaritesse.

Avage .

Klikkige AirPlay ikoonil, mis asub akna all
paremas nurgas.

Valige nimekirjast (või
kasutaja määratud nimi).

Valige meediafail ja alustage taasesitamist.

5. TAASESITAMINE

SoundSphere kõlarite ülevaade Kaugjuhtimispuldi ülevaade

1.

2. MP3-LINK

3. ~AC IN

4. Kõlarite ühendused (+/-)

5. WiFi SETUP

6. LED indikaator

1.

2. +/-

3.

4.

5.

6.

B

@

]

a b/
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Kõlarite sisse/välja lülitamine.

Kõlarite algseadete taastamine (hoidke
nuppu all)

Pesa välise audiomängija jaoks.

Kõlarite voolupesa.

Kahe kõlari ühendamiseks.

Kõlarite ühendamine Wi-Fi võrku.

Näitab kõlarite hetkestaatust.

AirPlay seadme valimine heliallikaks.

Helitugevuse muutmine.

Heli summutamine või selle taastamine.

Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.

Taasesitamise alustamine või ajutine
peatamine.

MP3 link valimine heliallikaks.

7
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Aluslaadija ülevaade

1. ~ DC IN

2. ON / OFF

3. iPod/iPhone/iPad aluslaadija
ühenduskontakt

H

H

Aluslaadija voolupesa.

Aluslaadija ümber oleva LED-valguse sisse
või välja lülitamine.

8

... TEIE DOCKING ENTERTAINMENT SYSTEM
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AirPlay seadme ühendamine
samasse Wi-Fi võrku
Selleks, et AirPlay seade töötaks koos Teie
SoundSphere kõlaritega, peate ühendama samasse
Wi-Fi võrku kui kõlarid.

Valige oma iPod touch'il/iPhone'il/iPad'il
(seaded) -> .

Või sisenege oma personaalarvutis/Mac'is
saadaval olevate juhtmeta võrkude
nimekirja.

1.
Settings Wi-Fi

H

2. Valige oma ruuteri SSID saadaval olevate
juhtmeta võrkude nimekirjast.

... WI-FI VÕRGU LOOMINE AIRPLAY JAOKS
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11. Klikkige hüpikmenüüle, et oma seadistusi
kinnitada.

Mõne aja möödudes lõpetab LED
indikaator vilkumise ja jääb roheliseks.
Põhikõlar piiksub.
Kõlarid on edukalt ühendatud Wi-Fi võrku.

9

9

... WI-FI VÕRGU LOOMINE AIRPLAY JAOKS

Järgige alati juhendeid selles peatükis järjest.

Keerake kõlarite ühenduspunktid lahti.

Sisestage kõlari kaabli punane ots täielikult
vasakusse punasesse (+) ühenduspunkti.

Keerake punane (+) ühenduspunkt kinni, et
kindlustada ühendus.

Sisestage kõlari kaabli hõbedane ots täielikult
vasakusse musta (-) ühenduspunkti.

Keerake must (-) ühenduspunkt kinni, et
kindlustada ühendus.

Korrake samme 2-5, et sisestada teine kõlari
kaabel õigetesse ühenduspunktidesse.

Teil on võimalik kuulata välist audioseadet
kasutades SoundSphere kõlareid.

Ühendage varustusega kaasas olev MP3 link
kaabel:

Põhikõlari taga asuvasse MP3-LINK pessa
(3.5mm)

Välise helimängija kõrvaklappide pessa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

H

H

H

Kõlarite kaablite ühendamine

Helimängija ühendamine (valikuline)

Märkus

Märkus

H

H

H

Sisestage iga kõlari kaabli lõigatud ots
täielikult pessa.

Optimaalse heli saavutamiseks kasutage
ainult varustusega kaasasolevaid kõlareid.

Selleks, et taasesitada heli ühendatud
helimängijast, vajutage esmalt , et valida
allikaks MP3 link.

9

3. ALUSTAMINE
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Vooluga ühendamine

Kõlarite ühendamine vooluvõrku

Ettevaatust

H

H

H

Seadme kahjustamise risk! Veenduge, et
vooluallika pinge vastab pingele, mis on
prinditud toote alla.

Elektrilöögi saamise oht. Kui ühendate AC
adapteri lahti, siis tõmmake alati pistikust.
Ärge kunagi tõmmake juhtmest endast.

Enne AC adapteri ühendamist veenduge, et
olete kõik teised ühendused loonud.

Ühendage AC voolujuhe:

Põhikõlari taga asuvasse ~ AC IN pessa.

Seinapistikusse.

Kulub umbes 35 sekundit, et kõlarid aktiveeruks.
Käivitamise ajal vilgub põhikõlari taga olev LED
indikaator kiiresti ja roheliselt.

Kui käivitamine on lõppenud, hakkab LED indikaator
vilkuma aeglaselt ja roheliselt.

9.
Advance

Setting all DHCP
10. Apply

Sisestage vajadusel oma võrgu salasõna (mõne
ruuteri puhul peate panema linnukese

lahtrisse).
Klikkige lehel all , et muudatused
jõustuksid.

Kuvatakse Teie määratud parameetrite
kinnitamismenüü.

9
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4. Safari

5. 169.254.1.1

6. Network Configuration

7.
AirPlay Device Name

8. Service Set ID (SSID)

Avage oma iPod'is/iPhone'is/iPad'is .

Või avage oma personaalarvutis või Mac'is
veebilehitseja.

Trükkige aadressiribale , et
siseneda DS9800W seadistamise lehele.

Valige (võrgu
kohandamine).

Muutke SoundSphere kõlarite nimi lahtris
selliseks nagu soovite.

Valige rippmenüüst oma
ruuteri SSID .

H

14
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Aluslaadija ühendamine vooluvõrku
(valikuline)

Puhkere iimile lülitumine

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

þ

Hoiatus

Märkus

H

H

H

H

Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal
kuumusest, päikesepaistest ja tulest. Ärge
kunagi visake patareisid tulle.

Perkloraat materjal - võib vajada
spetsiaalset käitlemist. Vaadake
kodulehekülge
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlor
ate.

Enne kaugjuhtimispuldil mistahes
funktsiooninupu vajutamist valige enne
kaugjuhtimispuldiga (peaseadme asemel)
õige allikas.

Kui Te ei kavatse kaugjuhtimispulti kaua
aega kasutada, siis eemaldage patareid.

H

H

H

H

H

Oma iPod'i/iPhone'i/iPad'i laadimiseks
ühendage voolujuhe:

Aluslaadija ~ DC IN pesaga.

Seinapistikuga.

Toode lülitub automaatselt sisse, kui see on
ühendatud vooluvõrku:

Seadme lülitamiseks puhkereþiimi, vajutage
põhikõlari taga asuvale klahvile .

Selleks, et lülitada seade uuesti puhkere iimist
sisse, vajutage uuesti klahvile .

Eemaldage kaitselipik, et aktiveerida
kaugjuhtimispuldi patarei.

Avage patareisahtel.

Sisestage 1 CR2032 patarei õige polaarsusega
(+/-) nagu näidatud.

Sulgege patareisahtel.

B

B
þ

Esmakordsel kasutamisel:

Kaugjuhtimispuldi  patarei asendamiseks:

1.

1.

2.

3.
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Märkus

Märkus

H

H

H

Mõned funktsioonid võivad erineda
sõltuvalt juhtmeta ruuteri tüübist.

Iga kord kui kõlarid ühendatakse uuesti
vooluvõrku, sisenevad kõlarid automaatselt
viimati kohandatud Wi-Fi võrku.

Juhul, kui seadistamine ebaõnnestub,
korrake samu samme või vajutage ja
hoidke all põhikõlari taga asuvat klahvi
ja proovige uuesti.

Kõlarite ühendamine Wi-Fi võrku
(ruuter)

B

Stsenaarium 1: WPS-PBC ruuteriga
ühendamine

Enne kui loote Wi-Fi võrgu, kontrollige allolevaid
punkte:

Veenduge, et juhtmeta ruuter on sisse lülitatud
ja töötab korrektselt.

Veenduge, et põhikõlari taga olev LED
indikaator vilgub aeglaselt ja roheliselt.

Kontrollige oma kasutatava ruuteri tüüpi.

Valige allolevatest stsenaariumitest üks, mis sobib
Teie ruuteri tüübiga.

Vajutage põhikõlari taga asuvale nupule
.

LED indikaator vilgub alternatiivselt
punaselt, roheliselt ja kollaselt.

Vajutage ruuteril WPS nuppu.
Mõne aja pärast lõppeb LED indikaator
vilkumise ja jääb roheliseks, lisaks piiksub
peakõlar.
Kõlarid on edukalt Wi-Fi võrguga
ühendatud.

1.

2.

3.

1. WiFi
SETUP

2.

9

9

9

Nõuanne

H Selleks, et muuta SoundSphere kõlarite
nime AirPlay jaoks, korrake samme 2 kuni
7 stsenaariumis 2. Info mitte WPS
ruuteriga ühendamise kohta leiate allpoolt.

Stsenaarium 2: mitte WPS ruuteriga
ühendamine

Teil on võimalik ühendada kõlarid mitte WPS
ruuteriga järgmiste allikate kaudu:

iOS 4.3 torga iPod touch/iPhone/iPad.

Wi-Fi toega arvuti või Mac, millesse on
installeeritud iTunes 10.

Vajutage ja hoidke all põhikõlari taga asuvat
WiFi SETUP nuppu rohkem kui 5 sekundit.

LED indikaator vilgub alternatiivselt
roheliselt ja kollaselt.

Valige oma iPod touch'il/iPhone'il/iPad'il
(seaded) > .

Või sisenege saadaval olevatesse juhtmeta
võrkudesse oma personaalarvuti/Mac'i
abil.

Valige saadaval olevatest võrkudest
.

H

H

H

1.

2.
Settings Wi-Fi

3.
Philips_Fidelio_AirPlay

9
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