Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt

www.philips.com/welcome

Eestikeelne kasutusjuhend
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1. Oluline
Ohutus
Olulised ohutusinstruktsioonid
Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
Järgige kõiki juhendeid.
Ärge kasutage seadet vee lähedal.
Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage tootja
juhendite järgi.
Ärge paigutage soojusallikate (radiaator, puhur, ahi) või teiste
seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad
soojust.
Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
Jätke kõik 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.
Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
Ärge asetage seadet ohuallikate lähedale (nt. vedelikega
täidetud anumad, süüdatud küünlad).

Hoiatus
Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete
peale.

Märkus
Kõik seadmel tehtud muudatused või muutused, mis ei ole Philips
Consumer Lifestyle poolt kirjalikult lubatud, võivad tühistada
kasutaja õiguse seadet kasutada.

2150
See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi
nõuetega.
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... Oluline
Vana toote hävitamine

Teie toode on loodud ja toodetud kvaliteetsest materjalist ja
komponentidest, mida saab taaskasutada.

Kui näete seda läbi kriipsutatud prügikonteineriga sümbolit toote
peal, siis see tähendab, et see toode vastab Euroopa direktiivile
2002/96/EC.
Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.
Palun viige end kurssi kohaleke elektriliste ja elektrooniliste
seadmete kogumissüsteemiga.
Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.
Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja
inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa
Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise
majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega
patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab
vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.
Sisseehitatud patarei ( ) eemaldamiseks viige toode alati asjatundja
kätte.

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
Seadme tüübiplaat asub seadme all.
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2. Teie Bluetooth kõlar
Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Et
Philipsi pakutavast toest maksimaalselt osa saada, siis registreerige
oma toode veebiaadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus
Selle kõlariga saate nautida heli Bluetooth toega seadmest või oma
arvutist (PC või Mac).

3. Alustamine
Järgige selle peatüki juhiseid alati järjekorras.
Kui kontakteerute Philipsiga, siis küsitakse teilt toote mudelit ja
seerianumbrit. Te leiate need seadme alt. Kirjutage need numbrid
siia:
Mudeli number: ________________
Seerianumber:________________

Vooluvarustus
See kõlar töötab sisseehitatud taaslaetava patareiga.

Sisseehitatud patarei laadimiseks:
Ühendage mikro USB pesa (6) arvutiga läbi komplektisoleva USB
kaabli.
9 Vooluindikaator (3) lülitub sisse (valge).
H

Vooluindikaator lülitub välja, kui seade on täielikult laetud.

Haak
Haaki (4) kasutatakse kandmiseks või riputamiseks, mitte ronimise
toetamiseks ega kukkumise vastu kaitsmiseks.

10

4. Taasesitamine
Taasesitamine Bluetooth seadmelt
Märkus
Teie kõlari ja Bluetooth seadme vaheline efektiivne
tegevusraadius on umbes 10 meetrit.
1. Liigutage (7) poole, et valida heliallikaks Bluetooth.
Bluetooth indikaator (1) vilgub (sinine).
2. Aktiveerige Bluetooth oma Bluetooth seadmel.
3. Valige oma Bluetooth seadmel “PHILIPS SBT30”, et sellega
ühenduda.
Kõlar piiksub kaks korda ning Bluetooth indikaator (1) jääb
põlema (sinine).
Mõnedel seadmetel peate ühendamisel sisestama parooli
“0000”.
4. Alustage oma Bluetooth seadmel muusika taasesitamist.

Kui teil on sissetulev kõne
Kõnele vastamiseks vajutage Bluetooth nuppu (2).
Kõne lõpetamiseks vajutage taas Bluetooth nuppu (3).

Nõuanne
Parimaks tulemuseks rääkige otse mikrofoni MIC (5).

Taasesitamine lisaseadmelt
1. Liigutage (7) AUX poole, et valida heliallikaks Aux-in.
Vooluindikaator (3) muutub valgeks.
2. Kasutage komplektisolevat USB kaablit, et kõlar oma
lisaseadmega ühendada.
3. Alustage oma lisaseadmel muusika taasesitamist.
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5. Toote informatsioon
Märkus
Toote inormatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Toote tehnilised andmed
Võimendi
Hinnatud väljundvõimsus

2 W RMS

Signaali/müra suhe

>70 dB

Aux-in Link

600 mV RMS, 10 koomi

Bluetooth
Bluetooth andmed

V2.1 + EDR

Toetatud profiilid

HFPv1.6, A2DPv1.2,
HSPv1.2

Lisafunktsioonid

Kaja ja müra kaitse

Ulatus

10m nägemisulatuses

Üldine informatsioon
DC voolusisend

USB: 5V, 500mA;

Sisseehitatud Li-polümeer patarei

3.7V 500mAH

Patarei tööaeg

> 8 tundi

Mõõtmed - peaseade
(diameeter x kõrgus)

D 68mm * A 81mm

Kaal - peaseade

0,14 kg
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6. Probleemide lahendamine
Hoiatus
Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii
kehtivuse.
Kui teil on probleeme selle kõlari kasutamisel, kontrollige
alljärgnevaid punkte enne, kui palute teenindust. Kui teie probleemid
ei saa lahendust, registreerige oma toode ja saage tuge aadressilt
www.philips.com/welcome. Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse
teilt kõlari mudelit ja seerianumbrit. Veenduge, et teil on need
numbrid käeulatuses.

Puudub vool
Laadige oma kõlar.

Puudub heli
Kohandage helitaset oma mobiiltelefonil või arvutil/Macil.
Veenduge, et Bluetooth mobiiltelefon on efektiivses
tegevusraadiuses.
Veenduge, et olete valinud korrektse heliallika.

Kõlarist ei tule vastust
Tehke kõlarile restart.
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Märkused
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Kõik registreeritud ja registreerimata kaubamärgid on nende
vastavate omanike omand.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud.
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Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

