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Helireþiim
Bluetoothi algseadistamine

Algseadistamine
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(müügil eraldi)

Ühendage SB5200 kõlarid Bluetooth ühenduse kaudu oma
seadmega - iPadi, iPhone'i, Android telefoni või sülearvutiga.

Võimsama heli saamiseks ühendage omavahel helijuhtmega kaks,
kolm või enam SB5200 kõlarit.
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Helimängijat, nagu MP3-mängija, on võimalik kõlaritega ühendada
ka MP3-juhtmega.
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Sisselülitamine ja ühendamine

Sisselülitamiseks vajutage nuppu. Sinine
tuluke vilgub.

Kui seadmega SB5200 ei teostata viie minuti jooksul ühtegi
toimingut, siis see lülitub automaatselt välja.

Sidumiseks valmis:�
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Lülitage oma Bluetooth seadmel Bluetooth sisse ja
otsige seadet Philips SB5200.

Ühendus on loodud: Sinine
tuluke põleb pidevalt. SB5200
järgmisel sisselülitamisel
ühendub kõlar automaatselt
viimasena seotud seadmega.

SB5200 ühendamiseks teise Bluetooth seadmega lülitage
Bluetooth esialgsel seadmel välja.

PIIKS
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Taasesitamine

Muusika ülekannet võivad segada takistused seadme ja
SB5200 kõlari vahel, nagu näiteks seinad või teised
läheduses olevad seadmed, mis töötavad samal
sagedusel.
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Taasesitamine

Helireþiim

Sisetingimuste ja välistingimuste
heliefektide vahel valimiseks
vajutage korduvalt seda nuppu.

Muusika taasesitamiseks MP3-juhtme kaudu lülitage Bluetooth
seadmel Bluetooth välja.
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Taasesitamine

Heli-
re iimþ

Muusika taasesitamiseks mitmest kõlarist tehke järgnevat:

Ühendage kaks kõlarit helijuhtmega, ühendades juhtme
ühe kõlari (heliväljund) pessa ja teise kõlari
(helisisend) pessa;

Ühendage Bluetooth seade kõlariga. Esimene kõlar
töötab juhtkõlarina. Heliseadeid seadistage juhtkõlaril.

1.
OUT IN

2.
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Sisetuleva kõne korral muusika taasesitamine katkestatakse.
Võtke mobiiltelefonil kõne vastu. Rääkimiseks võite kasutada
SB5200 mikrofoni. Kõne lõppedes muusika taasesitamine jätkub.
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Olete jõudnud maksimaalsele või
minimaalsele helitugevusele.
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Aku on peaaegu tühi:

Aku laeb:

Aku on täis laetud:

Märkus:

Punane tuluke vilgub

Roheline tuluke põleb ühtlaselt

Tuluke kustub

Aku laadimisel USB kaudu väheneb taasesitatava
muusika helitugevus.

Laadimine
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Bluetoothi algseadistamine

(Piiks)

SB5200 hoiab mälus kuni kolme seotud seadet. Neljas seotud seade
asendab esimese.

Seotud seadmete kustutamiseks kõlarist vajutage ja hoidke nuppu
all, kuni sinine tuluke hakkab vilkuma. Kõlar on nüüd
sidumisre iimis. Seotud seadmel

siduge lahti SB5200;

otsige uuesti seadet ja ühendage sellega.

þ

1.

2. Philips SB5200
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Kõik õigused kaitstud.

Tehnilised andmed

Võimendi

Bluetooth

Üldine informatsioon

Väljundvõimsus:

Signaali ja müra suhe:

Helisisend:

Standard:

Sageduse laineala:

Tegevusraadius:

Vooluvarustus

Vooluadapter

7,4V, 1350 mAh Li-ion polümeer sisemiselt taaslaetav aku

Laadimine

Energiatarbimine (vahelduvvool)

Temperatuur ja õhuniiskus

Mõõtmed:

Kaal

2x5 W/THD 10%

65 dB

sisendi tundlikkus 500 mV RMS

Bluetooth Standard Version 2.1 + EDR

2,402 ~ 2,480 GHz ISM Band

10m (vabas ruumis)

KSASB0241200150D5

Sisend: 100-240 V ~50/60 Hz, 0,6 A

Väljund: 12V alalisvool, 3A

5V alalisvool, USB jaoks maksimaalselt 0,5, vooluadapteri jaoks
0,7 mA (väljalülitatud)

Töötamise ajal: 10W

0°C kuni 45°C, 5% kuni 90% õhuniiskus kõikide kliimade jaoks
(töötamise ajal)

-40°C kuni 70°C, 5% kuni 95% (hoiustamine)

Põhiseade ( L x K x S): 176 x 88 x 70 mm

Põhiseade: 0,95 kg



Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com


