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Eestikeelne kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

www.philips.com/welcome

Alati seal, et teid aidata
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Ühendage SB3700 kõlar Bluetoothi kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks iPadiga, iPhone'iga,
Android telefoniga või sülearvutiga.

Te võite ühendada kõlari seadmega ka MP3-kaabli abil.

Vajutage sisse- ja väljalülitamiseks nuppu.

LED tuluke süttib.

LED tuluke kustub.

SB3700 lülitub automaatselt peale 15 minutit välja, kui:

Bluetooth ühenduse või MP3-kaabli kaudu ei taasesitata
muusikat;

Ükski telefonikõne ei tule sisse ega lähe välja;

Helitugevus on keeratud nulli.

�

Sees:

Väljas:

�

�

�
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Sisselülitamine ja ühendamine

Sisselülitamiseks vajutage nuppu .� Esmakordne seadmega sidumine:

Varasemalt seotud seadmega ühendamine:

Sinine tuluke vilgub aeglaselt.

Sinine tuluke vilgub kiiresti.

Lülitage oma Bluetooth seadmel
Bluetooth sisse ja otsige seadet

.

Esmakordsel ühendamisel valige
sidumise alustamiseks

.

Vajaduse korral sisestage parool.

Philips SB3700

Philips
SB3700

Ühendus on loodud: Sinine tuluke
põleb pidevalt ja kõlab üks piiks.
SB3700 järgmisel sisselülitamisel
ühendub kõlar automaatselt viimasena
seotud seadmega.

SB3700
ühendamiseks teise
Bluetooth seadmega
lülitage Bluetooth
esialgsel seadmel
välja. SB3700 hoiab
mälus kuni 4 seotud
seadet. Viies seotud
seade asendab
esimese.



5

Seotud seadme kustutamiseks vajutage ja hoidke kõlaril all nuppe + ja -, kuni sinine tuluke hakkab
aeglaselt viluma. Seade on nüüd sidumise reþiimis.

Algkäivitamine (reset)
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Taasesitamine

Peale edukat ühendamist alustage Bluetooth seadmes muusika
taasesitamist.

Muusika ülekannet võivad segada takistused seadme ja SB3700 kõlari
vahel, nagu näiteks seinad või teised läheduses olevad seadmed, mis
töötavad samal sagedusel.

Kui SB3700 on ühendatud samaaegselt Bluetoothi ja MP3-kaabli kaudu, siis
taasesitatakse muusikat Bluetooth seadmest. Muusika taasesitamiseks MP3-kaabli
kaudu lülitage SB3700 kõlaril Bluetooth välja. Selleks vajutage Bluetooth nuppu ja
hoidke seda vähemalt kaks sekundit all. Bluetooth indikaator kustub.
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Kui muusikat taasesitatakse MP3-kaabli kaudu, siis suurendage vajadusel
seadmes helitugevust.

Sissetuleva kõne korral muusika taasesitamine katkestatakse. Kõne vastuvõtmiseks vajutage nuppu. Kõne

katkestamiseks vajutage uuesti nuppu. Muusika taasesitamine jätkub. Ootel oleva kõne korral vajutage

nuppu, et kõnede vahel valida. Kõne tegemiseks vajutage kaks korda nuppu, et helistada telefonis viimati

valitud numbrile.
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Laadimine

Laadimise ajal:

Aku laetustase on madal:

vilgub valge tuluke.

vilgub punane tuluke.
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Abi saamiseks külastage lehekülge
www.philips.com/support
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Tehnilised andmed

Võimendi

Bluetooth

Üldine informatsioon

Väljundvõimsus:

Signaali ja müra suhe:

Helisisend:

Standard:

Sageduse laineala:

Tegevusraadius:

Vooluvarustus

Laadimine

Mõõtmed:

Kaal

4x4 W RMS

> 75 dB

0.6V RMS 22 kilo-oomi

Bluetooth Standard Version 2.1 + EDR

2,402 ~ 2,480 GHz ISM Band

10m (vabas ruumis)

Sisend: 100-240 V ~50/60 Hz, 1 A

Väljund: 12V alalisvool, 3A

USB jaoks maksimaalselt 2100 mA (mobiiltelefonide laadimine),
vooluadapteri jaoks 880 mA (väljalülitatud kõlari laadimiseks)

Põhiseade ( L x K x S): 198 x 210 x 117 mm

Põhiseade: 1,1 kg
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