Ribakõlar

Kasutusjuhend

5000 seeria
TAB5105

Registreerige toode ja saage tuge lehel
www.philips.com/support
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Oluline

ĳŦ

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik
juhised. Kui kahju on põhjustatud juhiste
mitte järgimisest, siis garantii ei kehti.

Abi ja tehniline tugi
Täiendavaks klienditoeks külastage
veebilehte www.philips.com/support, et:
ĳŦ ·~~¨~Ŧ~··~Ŧ´~ÖáÝáÖ²á¥½Ŧ²~Ŧ
lühijuhend
ĳŦ ì~~~Ý~Ŧì¨ÃÍÏÝáÖ¨ŦŉÖ~~~ì~·Ŧ~¨½á·ÝŦ
valitud mudelitele)
ĳŦ ·¨~Ŧì~ÖÝáÖ¨Ŧ´ÃÒá¼~Ŧ´¨ÏÏáì~Ý·Ŧ
küsimustele (KKK)
ĳŦ Ö~~Ý~Ŧ¼¨·Ŧ´åÖ¨¼áÖ ~Ŧœ´¨Ò¨
ĳŦ Öá¥·~Ŧ¼¨ŦÝá ¨Ý½áÖŦÖ¨½~²~ ~ĺ
Keele valimiseks järgige juhiseid
veebileheküljel ja siis sisestage oma
tootemudeli number.
Alternatiivselt saate pöörduda oma riigi
Philipsi klienditeeninduse poole Enne
klienditeenindusega suhtlemist kirjutage
üles oma toote mudeli- ja seerianumber.
Selle informatsiooni leiate toote tagaküljelt
või toote alt.
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Olulised ohutusjuhised
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
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8á  Ŧ½Ŧ²á¥¨ÖŦ·¨ĺ
'Ã¨´Ŧ½Ŧ²á¥¨ÖŦ~··Öĺ
lÍÝ´Ŧ~ÒìÖÖŦ´Í¨´¨Ŧ¥Ã¨~ÝáÖ¨ĺ
4Ò ¨ Ŧ´Í¨´¨Ŧ²á¥¨Ö¨ĺ
Ò Ŧ´~ÖáÝ~ ŦÖ~ŦÖ~ÝŦìŦ·¥~·ĺ
Pá¥~ÖÝ~ Ŧ~¨½á·ÝŦ´á¨ì~Ŧ·~Ï¨ ~ĺ
Ò Ŧ·Ã´Ò¨ Ŧì½Ý¨·~ÝÖ¨ÃÃ½¨~ì~Ö¨ĺŦ
Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
Ò ŦÏ~¨ ~·~ Ŧ¼¨ÖÝ~¥ÖŦ
soojusallikate lähedusse, mis
kiirgavad soojust, näiteks radiaatorid,
soojusregistrid, pliidid või muud
seadmed (sealhulgas võimendid).
ET
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Ò Ŧ¼ááÝ´ŦÏÃ·~~ÒÖŦìÍ¨Ŧ¼~~½áÖ ~Ŧ
pistiku ohutusfunktsiooni. Polaarsel
pistikul on kaks kontakti, millest üks
on laiem kui teine. Maandusega
pistikul on kaks kontakti ja kolmas
¼~~½áÖ¥~ÒáĺŦ8~¨Ŧ´Ã½Ý~´ÝŦ²~Ŧ´Ã·¼~ÖŦ
haru on teie ohutuse mõttes. Kui
pistik ei sobi pesasse, pidage pistiku
vahetamiseks nõu elektrikuga.
6~¨ÝÖ´ŦÝÃ¨Ý²á¥ÝŦÏ~·~ÖÝá¼¨ÖŦìÍ¨Ŧ
vahelejäämise eest, eriti pistikute ja
pistikupesade juures ning kohas, kus
see seadmest väljub.
6~ÖáÝ~ Ŧ~¨½á·ÝŦÝÃÃÝ²~ŦÏÃÃ·ÝŦÝÝŦ
nähtud lisaseadmeid/-tarvikuid.
6~ÖáÝ~ Ŧ~¨½á·ÝŦ´ÃÃÖŦ´ÒáĵŦ
aluse, statiivi, kinnituse
või lauaga, mille on tootja
heaks kiitnud või mida
müüakse koos seadmega.
Käru kasutamisel olge käru / aparaadi
liigutamisel ettevaatlik, see võib ümber
kukkuda.
e¥½~ ŦÖŦÖ~ŦìÃÃ·áìÍÒ áÖÝŦ
välja äikesetormide ajal või kui te ei
kasuta seda pikema aja jooksul.
6Í¨´Ŧ¥ÃÃ·áÖÝÇÇŦ·~Ö´ŦÝ¥~Ŧ
kvalifitseeritud teenindustöötajatel.
Hooldus on vajalik, kui seade on
mingil moel kahjustatud, näiteks kui
toitejuhe või pistik on kahjustatud,
vedelik on seadme peale voolanud
või seadmesse on sattunud esemeid,
seade on puutunud kokku vihma või
niiskusega, ei tööta normaalselt, või on
maha kukkunud.
P~Ý~Ò¨ŦÝÝì~~ÝáÖ~¨½ÍáŦŒŦP~Ý~Ò¨Ŧ
lekke vältimiseks, mis võib põhjustada
kehavigastusi, varalisi kahjustusi või
seadme kahjustusi:
ĳŦ P~¨ ~·~ Ŧ´Í¨´ŦÏ~Ý~Ò¨ŦÍ¨ ÖÝ¨ĵŦŻŦ²~Ŧ
- vastavalt seadme märgistusele.
ĳŦ Ò Ŧ´~ÖáÝ~ Ŧ´ÃÒÒ~ ~ŦÒ¨½ì~¨Ŧ
akusid (uusi ja vanu või süsinik ja
leelis jne).
ĳŦ ¼~·~ ŦÏ~Ý~Ò¨ĵŦ´á¨ŦÖ~ÝŦ¨Ŧ
kasutata pikemat aega.
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P~Ý~Ò¨Ŧ¨ŦÝÃ¥¨Ŧ´Ã´´áŦÏááÝá~Ŧ
liigse kuumusega, näiteks
päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
ĳŦ PÒ´·ÃÒ~~ÝŦ¼~ÝÒ²~·ŦœŦìÍ¨Ŧ
vajada erikäsitlust. Vaadake
veebilehekülge www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
]ÃÃŦŁŦÏá·ÝŦìÍ¨ŦÖ¨Ö~·~~Ŧ¼å½¨ŦŁŦ
nupu suurses patareid, mille võib
alla neelata. Hoidke patareid lastele
kättesaamatus kohas! Allaneelamisel
võib patarei põhjustada raskeid
vigastusi ning see võib lõppeda
surmaga. Tõsised sisemised põletused
võivad tekkida kahe tunni jooksul
pärast alla neelamist.
6á¨Ŧ´~¥Ý·áÖÝ~ÝĵŦÝŦÏ~Ý~Ò¨ŦÃ½Ŧ~··~Ŧ
neelatud või sattunud mistahes
kehaosadesse, siis pöörduge kohe
arsti poole.
P~Ý~Ò¨Ŧì~¥Ý~¼¨Ö·Ŧ¥Ã¨´Ŧ´Í¨´Ŧ
uued ja vanad patareid lastele
kättesaamatus kohas. Pärast patareide
vahetamist veenduge, et patareikate
oleks kindlalt suletud.
6á¨ŦÏ~Ý~Ò¨´~ÝÝŦ¨ŦÖ~~ŦÝ¨·¨´á·ÝŦ
sulgeda, lõpetage toote kasutamine.
Hoidke lastele kättesaamatus kohas ja
pöörduge tootja poole.
W~¼ŦÏ~·Ŧ¨ŦÝÃ¥¨ŦÝ¨·´á~Ŧ ~Ŧ
pritsida vett.
Ò Ŧ~ÖÝ~ ŦÖ~¼Ŧ·¥~·Ŧ
ohuallikaid (näiteks vedelikuga
täidetud esemed, süüdatud küünlad).
6ÖÃ·ìŦÝÃÃŦìÍ¨ŦÖ¨Ö~·~~Ŧ
pliid ja elavhõbedat. Kõrvaldage
kasutuselt vastavalt kohalikele,
riiklikele või föderaalsetele määrustele.
Utiliseerimise ja taaskäitlemise
kohta saate teavet oma kohalikult
omavalitsuselt. Utiliseerimise
kohta lisainfo saamiseks külastage
veebilehte www.mygreenelectronics.
com või www.eiae.org või
www.recycle.philips.com.

ĳŦ

ĳŦ

ĳŦ

6á¨ŦÒ~·áÖÖ~¼½~Ŧ´~ÖáÝ~Ý~´ÖŦ
MAINS pistikut või pistikupesa,
peab lahtiühendatav seade olema
töövalmis.
Ò ŦÏ~¨ ~·~ ŦÖ~ŦÖ~ÝŦ¼ÇÇ·¨·ĵŦ
mis võib lapse või täiskasvanu
nõjatamise, tõmbamisel või sellel
ronimisel ümber kukkuda.. Kukkuv
seade võib põhjustada tõsiseid või
isegi surmavaid vigastusi.
W~ŦÖ~ÝŦ¨ŦÝÃ¥¨ŦÏ~¨ ~·~~Ŧ
sissehitatud mööblisse, nagu
raamaturiiul või riiul ilma korrektset
ì½Ý¨·~ÝÖ¨ÃÃ½¨ŦÝ~ ~¼~Ý~ĺŦ4Ý´ŦÖ~¼Ŧ
ümber vähemat 20 cm vahe.

II klassi seadme sümbol.

See sümbol näitab, et seadmel on
topeltisolatsioon.
Tundke neid ohutussümboleid
See märk näitab isoleerimata
materjali, mis võib põhjustada
elektrilöögi. Oma koduste
kaitsmiseks ärge eemaldage
tootelt katet.
„Hüüumärk“ pöörab
tähelepanu funktsioonidele,
mille kohta peaksite lugema
lisatud materjale, et vältida
probleemide tekkimist kasutamisel ja
hooldamisel.
HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi ohu
vähendamiseks ei tohiks seade kokku
puutuda vihma ega niiskusega ning sellele
ei tohiks asetada vedelikuga täidetuid
esemeid, näiteks vaase.
TÄHELEPANU! Elektrilöögi vältimiseks
ühendage pistiku lai haru pistikupesa laia
avasse ning veenduge, et see on sisestatud
korralikult.
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Hoolitsege oma seadme
eest
Toote puhastamiseks kasutage ainult
mikrokiust lappi.

Keskkonnakaitse
Teie vana toote ja aku kõrvaldamine

Vastavus
See toode vastab Euroopa Liidu
raadiohäirete nõuetele.
Käesolevaga kinnitab TP Vision Europe
B.V., et see toode vastav direktiivi
2014/53/EL esmastele nõuetele ja teistele
vastavatele sätetele.
Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt
www.p4c.philips.com.

Mis on karbis
Meie toode on konstrueeritud ja toodetud
kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja
osades, mida saab ümbertöödelda ning
taaskasutada.

Nimetatud sümbol tootel tähendab, et
tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi
2012/19/EL.

See sümbol tähendab, et toode sisaldab
akusid, millele kehtib Euroopa direktiiv
2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada koos
tavaliste majapidamisjäätmetega. Tutvuge
kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete
ning akude kogumise süsteemiga. Järgige
kohalikke eeskirju ning ärge visake ära
toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste
majapidamisjäätmetega. Vanade toodete
ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada
keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid
negatiivseid tagajärgi.
Ühekordsete patareide eemaldamine
Ühekordsete patareide eemaldamiseks
lugege patarei paigaldamise peatükki.
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Kontrollige oma pakendis sisu:
Ribakõlar
x1
Kaugjuhtimispult
x1
AC-adapter (ribakõlarile)
x1
Seinakinnituse komplekt
x1
(Seinakronsteinid x2, kruvid x6, tüüblid x2)
Kiirjuhend/Garantiikaart/ohutusleht
x1
AAA-akud
x2

AC-adapter

2 Teie ribakõlar
Õnnitleme teid ostu puhul ja tere
tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks
ärakasutamiseks registreerige oma
ribakõlar www.philips.com/support.

Kaugjuhtimispult
See osa sisaldab ülevaadet
kaugjuhtimispuldist:

Põhiseade
See osa sisaldab ülevaadet põhiseadmest.

- (Volume)
Helitugevuse vähendamine.
+ (Volume)
Helitugevuse suurendamine.
(ALLIKAS)
Valige ribakõlari jaoks sisend.
8å·¨Ý~ ŦÒ¨~´Í·~ÒŦÖ¨ÖÖŦìÍ¨ŦÃÃÝÒú¨¨¼¨ĺ
Mitmevärviline LED-märgutuli:
Allikas/Ooterežiim
Kaugandur

ET
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ĳŦ

(Ooterežiim sisse lülitatud)
8å·¨Ý~ŦÒ¨~´Í·~Ò¨ŦÖ¨ÖÖŦìÍ¨Ŧ
ooterežiimi.

+ (Volume)
ĳ Helitugevuse suurendamine.
ĳŦ

8¨¨ áŦ ·áÝÃÃÝ¥œÒú¨¨¼¨ÖŦ
eelnevale palale.

ĳŦ

·áÝÃÃÝ¥œÒú¨¨¼¨ÖŦÖ¨Ý~¼¨½ĵŦÏ~áÖŦ
või jätkamine.

BT/PAIR
ĳŦ l~²áÝ~ Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œÒú¨¨¼¨·Ŧ
lülitamiseks.
ĳŦ

l~²áÝ~ Ŧ²~Ŧ¥Ã¨´Ŧ¥Ý´·Ŧ
ühendatud Bluetooth-seadme
ühenduse katkestamiseks ja uue
sidumise alustamiseks.

EQ
ĳŦ 6Ã·¼ŦRœÒú¨¨¼¨Ŧì~¥·Ŧ
ümberlülitamiseks: Film, muusika
ja uudised
AUX
ĳŦ D¼~Ŧ¥·¨~··¨´~ŦŨarŦå¥½áÖ·Ŧ
lülitamiseks.
ĳŦ

'·¨Ŧì~¨ ¨ÖÝ~¼¨½ŦìÍ¨Ŧì~¨ ¨ÖÝáÖŦ
lõpetamine.

ĳŦ

4Ò ¼¨Ö·ŦÏ~·~·Ŧ·¨¨´á¼¨½Ŧ
Bluetooth-režiimis

- (Volume)
ĳŦ '·¨Ýá ìáÖŦì¥½~¼¨½ĺ
HDMI (ARC)
ĳŦ D¼~Ŧ¥·¨~··¨´~Ŧ'=*ŉŨS ŊŦ
ühendusele lülitamiseks.
OPTICAL
ĳŦ D¼~Ŧ¥·¨~··¨´~ŦÃÏÝ¨·¨Ö·Ŧ
ühendusele lülitamiseks.

6
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Sisendpesad
See osa annab ülevaate Teie ribakõlari
sisendpesadest.

HDMI (ARC)
e¥½~¼¨½ŦÝ·Ò¨Ŧ'=*œÖ¨Ö½¨ ~ĺ
HOOLDUS
Tarkvara värskendamine.
AUX IN
Helisisend, näiteks MP3 pleierist
(3,5 mm pistik).
OPTICAL
e¥½~ŦÃÏÝ¨·¨ÖŦ´~~·¨Ŧì·²á½¨ ~Ŧ
teleri või muu digitaalse seadme.
DC SISEND
e¥½~ŦÒ¨~´Í·~Ò¨ŦÝÃ¨Ý~··¨´~ ~ĺ

3 Ühendamine

Ribakõlariga ühendamine

Selles osas õpetatakse teile, kuidas
ribakõlarit teleri ja teiste seadmetega
ühendada ning seejärel seadistada.
8¨Ö~¨½ÃÝŦÒ¨~´Í·~Ò¨Ŧ²~ŦÝ~Òì¨´áÝŦ
põhiühenduste kohta vaadake
lühijuhendist.
Märkus
ĳŦ *Ŧ½Ý¨¨ÝÖÒ¨¼¨ÖŦ²~ŦÝ~Ò½´·~ÖÖ¨Ŧ´Ã¥Ý~Ŧ
leiate infot toote tagaküljel või toote all
asuval sildil.
ĳŦ Ŧ½½ŦááÝŦå¥½áÖÝŦ·ÃÃ¼¨ÖÝŦìÍ¨Ŧ½½Ŧ
muutmist veenduge, et kõik seadmed on
vooluvõrgust väljas.

Paigutus
Paigaldage oma ribakõlar ja bassikõlar
nagu allpool näidatud.

ET
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Teleri ja teiste seadmete
heli ühendamine

Valik 2: Ühendage heli läbi
3,5 mm stereo helikaabli
Põhikvaliteediga heli

Valik 1: Ühendage heli läbi
optilise kaabli
Parima kvaliteediga heli

1

1

Kasutades optilist kaablit ühendage
OPTICAL konnektor oma ribakõlari
OPTICAL OUT ühendusega teleris või
muus seadmes.
ĳŦ ¨ ¨Ý~~·½ŦÃÏÝ¨·¨½ŦÖ¨Ö½ŦìÍ¨ŦÃ··~Ŧ
märgistatud SPDIF või SPDIF OUT.
=S6aWĴŦ]·Ò¨Ŧ¥·¨ì·²á½ŦÏ~Ŧ
olema seadistatud PCM-le.
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Kasutades 3,5 mm stereo helikaablit
ühendage AUX IN konnektor oma
ribakõlari AUX ühendusega teleris või
muus seadmes.

Valik 3: HDMI (ARC) pesasse
ühendamine
Teie ribakõlar toetab Audio Return Channel
(ARC) funktsiooniga HDMI-d. Kui teie teler
on HDMI ARC ühilduvusega, saate kuulata
teleri heli läbi ribakõlari üksikut HDMIkaablit kasutades.

4 Ribakõlari
kasutamine
See osa näitab, kuidas mängida ühendatud
seadmetest ribakõlari kaudu heli.
Enne alustamist
ĳŦ 8ÃÃ Ŧì~²~·¨´áŦå¥½áÖÝĵŦ¼¨~Ŧ
on kirjeldatud lühijuhendis või
kasutusjuhendis.
ĳŦ 8å·¨Ý~ ŦÒ¨~´Í·~ÒŦÝ¨ÖÝŦÖ~¼ÝŦ
puhul õigele allikale.

Toitelüliti
1

Kasutades HDMI-kiirkaablit ühendage
HDMI OUT (ARC)-TO TV konnektor
HDMI ARC ühendusega oma teleris.
ĳŦ HDMI ARC ühendus võib teleris
Ã··~ŦÒ¨½ì~·ÝŦÖ¨·¨ÖÝ~ÝáĺŦ8¨Ö~Ý~ìÝŦ
leiate teleri kasutusjuhendist.

2Ŧ

8å·¨Ý~ ŦÃ¼~ŦÝ·Ò¨ÖŦÖ¨ÖÖŦ'=*œ  Ŧ
´~ÖáÝ~¼¨½ĺŦ8¨Ö~Ý~ìÝŦ·¨~ÝŦÝ·Ò¨Ŧ
kasutusjuhendist.
=S6aWĴŦ]·Ò¨Ŧ¥·¨ì·²á½ŦÏ~Ŧ
olema seadistatud PCM-le.

e¥½~ ŦÒ¨~´Í·~ÒŦÝÃ¨Ý~··¨´~ ~ĵŦÖåÝÝ¨Ŧ
punane ooterežiimi märgutuli. Vajutage
ribakõlari sisselülitamiseks . Ribakõlari
märgutuli süttib valgena ja näitab seejärel
viimati valitud allika olekut. Ribakõlati
uuesti ooterežiimile panemiseks vajutage
uuest.
Ooterežiim: Märgutuli põleb punaselt.

Helitugevuse reguleerimine
Vajutage +/- (Volume) helitugevuse
suurendamiseks või vähendamiseks.
ĳŦ '·¨ŦÖá¼¼áÝ~¼¨Ö´ÖŦì~²áÝ~ Ŧ
kaugjuhtimispuldil.
ĳŦ '·¨Ýá ìáÖŦÝ~~ÖÝ~¼¨Ö´ÖŦì~²áÝ~ Ŧ
uuesti või vajutage +/- (Volume).
Märgutule olek
Helitugevuse vähendamine/
suurendamine/vaigistamine: Vilgub
punaselt.
Maksimaalne/minimaalne
helitugevus: Punane märgutuli
kolmeks sekundiks.

ET
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ĳŦ

ĳŦ

l~²áÝ~ÖŦ+ (Volume) helitugevuse
suurendamiseks hakkab ribakõlari
märgutuli punaselt vilkuma ja
helitugevus naaseb tavaolekusse.
Helitugevuse maksimumi korral põleb
ribakõlari märgutuli kolm sekundit
punaselt.
l~²áÝ~ÖŦ- (Volume) helitugevuse
vähendamiseks hakkab ribakõlari
märgutuli punaselt vilkuma ja
helitugevus naaseb tavaolekusse.
Helitugevuse miinimumi korral põleb
ribakõlari märgutuli kolm sekundit
punaselt.

Allika valimine
Erinevate allikate vahel ümberlülitamiseks
vajutage ribakõlaril korduvalt
või
vastavaid nuppe (BT/PAIR, AUX, HDMI
(ARC), OPTICAL) kaugjuhtimispuldil.

AUX-heliallikas
Saate esitada heli välisest heliallikast
(nutitelefon, tahvelarvuti jne) 3,5 mm
helikaabli kaudu.

1Ŧ

e¥½~ Ŧì·¨½Ŧ¥·¨~··¨´~ÖŦ
ribakõlariga 3,5 mm stereo helikaabliga
(ei ole komplektis). AUX-ühenduse
kohta vt lk 8.

2

Vajutage kaugjuhtimispuldil AUX.

3

Ribakõlari märgutuli hakkab
roheliselt põlema.
Mängige välise heliallika heli (vt
seadme kasutusjuhendit).

Optiline heliallikas
Saate mängide teleri heli läbi optilise
kaabli.

1Ŧ

e¥½~ ŦÝ·ÒŦÒ¨~´Í·~Ò¨ ~ŦÃÏÝ¨·¨ÖŦ
´~~·¨ ~Ŧŉ¨ŦÃ·Ŧ´Ã¼Ï·´Ý¨ÖŊĺŦDP]* Ũ8œ
ühenduse kohta vt lk 8.

Bluetoothiga sidumine: Põleb siniselt

2

Vajutage kaugjuhtimispuldil OPTICAL.

Bluetooth-ühendus: Põleb siniselt

Ribakõlari märgutuli hakkab
kollaselt põlema.
Märkus: Teleri väljundiks peab olema
PCM-signaal.

AUX IN: Põleb roheliselt

DP]* Ũ8ĴŦPÍ·Ŧ´Ã··~Ö·Ý
HDMI (ARC): Põleb lillalt

EQ seade

HDMI(ARC) heliallikas

Vajutage kaugjuhtimispuldil muusika, filmi
või uudiste režiimi valimiseks EQ.

ARC (Audio Return Channel) kasutatakse
vedelkristallteleri digitaalse heli väljundina,
et saavutada optimaalne sükroonitud
helikvaliteet.

ĳŦ

Ŧ ááÖ¨´~ĴŦS¨~´Í·~Ò¨Ŧ¼Ò áÝá·¨Ŧ
=
vilgub 3 sekundit valgelt.

ĳŦ

Ŧ ¨·¼ĴŦS¨~´Í·~Ò¨Ŧ¼Ò áÝá·¨Ŧì¨· áŦ
!
3 sekundit roheliselt.

ĳŦ

Ŧ á¨ÖĴŦS¨~´Í·~Ò¨Ŧ¼Ò áÝá·¨Ŧ
a
vilgub 3 sekundit punaselt.

1Ŧ

e¥½~ ŦÝ·ÒŦÒ¨~´Í·~Ò¨ ~Ŧ'=*œ
kaabliga (ei ole komplektis). HDMI
(ARC) -ühenduse kohta vt lk 8.

2

Vajutage kaugjuhtimispuldil HDMI
(ARC).
Ribakõlari märgutuli hakkab lillalt
põlema.
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Märkus: Teleri heliväljung peab olma
seatud PCM-signaalile ja ARC sisselülitatud
(vt teleri kasutusjuhendit).

5

Heli esitamine läbi
Bluetoothi
e¥½~ ŦÃ¼~ŦÒ¨~´Í·~ÒŦ ·áÝÃÃÝ¥¨Ŧ~¨·Ŧ
Bluetooth-seadmega (iPad, iPhone, iPod
touch, Android telefon või sülearvuti) ja
saate kuulata oma helifaile ribakõlari kaudu.
Mida on selleks vaja
ĳŦ
·áÝÃÃÝ¥œÖ~ÝĵŦ¼¨ÖŦÝÃÝ~Ŧ
Bluetooth profiili A2DP ja AVRCP ning
millel on Bluetoothi versioon vähemalt
4.2.
ĳŦ S¨~´Í·~Ò¨Ŧ²~Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œÖ~¼Ŧ
töövahemik on umbes 4 meetrit.

1

Ribakõlari Bluetooth-režiimi valimiseks
vajutage kaugjuhtimispuldil BT/Pair
lülitile.
Ribakõlari märgutuli vilgub
siniselt.

2

Vajutage Bluetooth-seadme otsingule
ja valige ühendamiseks Philips
TAB5105 (vaadake Bluetooth-seadme
kasutusjuhendist kuidas Bluetoothi
lubada).
e¥½~¼¨ÖŦ~²~·Ŧì¨· áŦÒ¨~´Í·~Ò¨Ŧ
märgutuli siniselt.

3

4

Oodake, kuni ribakõlari märgutuli
süttib siniselt ja antakse ühendumist
kinnitav helisignaal.
e¥½áÖŦ~Í½½ÖÝá¼¨ÖŦì¨· áŦ
märgutuli püsivalt.
Valimisel saate esitada oma
Bluetooth-seadme helifaile või
muusikat.
ĳŦ Ö¨ÝáÖŦ²~·Ŧ´Í½ŦÖ¨ÖÖÝá·¼¨Ö·Ŧ
läheb muusika pausile.
ĳŦ 6á¨Ŧ ·áÝÃÃÝ¥ŦÖ~ŦÝÃÝ~Ŧ
AVRCP-profiili, saate pala
vahelejätmiseks vajutada
või esituse pausiks/jätkamiseks

Bluetooth-režiimist väljumiseks
lülitage oma ribakõlar muule allikale.
ĳŦ 6á¨Ŧ·å·¨Ý~ÝŦÝ~ ~Ö¨Ŧ ·áÝÃÃÝ¥œ
režiimile, jääb Bletooth-ühendus
aktiivseks.
Praegusest seadmest
lahtiühendamine:
ĳŦ 6á¨ŦÖÃÃìÃÝŦå¥½~~ŦÃ¼~Ŧ
ribakõlari muu Bluetoothseadmega, vajutage ja hoidke
kaugjuhtimistpuldil alla BT/PAIR.
Märgutule olek
e¥½áÖŦÃÃÝ~¼¨½ĴŦPÍ·Ŧ
siniselt
e¥½~¼¨½ĴŦPÍ·ŦÖ¨½¨Ö·Ý
8~¥Ý¨å¥½~¼¨½ĴŦPÍ·ŦÖ¨½¨Ö·Ý
Märkus

ĳŦ =
Ŧ ááÖ¨´~ŦìÃÃ ~ÖÝ~¼¨ÖÝŦìÍ¨ì~ŦÖ ~~Ŧ
seinad, metallist ümbrised seadmel või
muud seadmed, mis asuvad läheduses ja
töötavad samal sagedusel.

Automaatne ooterežiim
See toode lülitub automaatselt
ooterežiimle 15 minuti möödudes,
kui ühtegi nuppu ei kasutata või heli
ühendatud seadmest ei mängita.

Tehaseseadete taastamine
Saate oma ribakõlaril taastada
tehaseseaded.

1

Vajutage AUX-režiimis
kaugjuhtimispuldil 5 sekundit .
Tehaseseaded on taastatud.

.
ET
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5 Seinakinnitus
Märkus
ĳŦ 6
Ŧ á¨ŦÝÃÃŦÃ½Ŧ¥~·ì~ÖÝ¨ŦÖ¨½~Ŧ´å· Ŧ
kinnitatud, võib see põhjustada õnnetusi,
vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on
küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi
klienditeeninduse poole
ĳŦ Ŧ½½ŦÖ¨½~·Ŧ´¨½½¨Ý~¼¨ÖÝŦì½á ĵŦÝŦ
sein peab vastu heliriba raskusele.

Kruvi pikkus/diameeter
Olenevalt Teie ribakõlari seinakinnituse
tüübist veenduge, et kasutate kinnitamiseks
sobiva pikkuse ja diameetriga kruve.
3,0-3,5 mm/0,12"-0,14"

4 mm/
0,16"

6 Toote
tehniline
kirjeldus
Märkus
ĳŦ ]
Ŧ ¥½¨·¨ÖŦ~½¼Ŧ²~Ŧ´á²á½áÖŦìÍ¨ì~Ŧ
muutuda ette teatamata.

Võimendi
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ

S=WŦ´Ã áŦì·²á½ìÍ¨¼ÖáÖĴ
ğĜŦmŦS=WŦŉŻŁœŦĜĵġŦ ĵŦĝĜŦŹŦ]'Ŋ
W~ áÖ´~²~ĴŦġĜŦ'øŒĝġŦ´'øŦŁŦżŦğŦ
W¨ ½~~·¨œ¼åÒ~ŦÖá¥Ĵ
> 65 dB (CCIR) / (A-kaalutud)
6Ã áŦ¥~Ò¼ÃÃ½¨·¨½Ŧ¼ÃÃ½áÝáÖĴŦŷŦĝŦŹ
W¨Ö½¨ŦÝá½·¨´´áÖĴ
ĳŦ ŨarŦ*>ĴŦġĜĜŦ¼lŦŻŁœŦġĜŦ¼l

Bluetooth
>25 mm/0,98"

Vaadake joonist kiirtutvustuses, kuidas
kinnitada ribakõlar seinale.
1) Puurige seina kaks auku.
2) Kinnitage tüüblid ja kruvid aukudesse.
3) Riputage ribakõlar kurvide külge.

ĳŦ
ĳŦ
ĳŦ

·áÝÃÃÝ¥¨ŦÏÒÃ¨¨·¨ĴŦŨĞPĵŦŨlS P
·áÝÃÃÝ¥¨ŦìÒÖ¨ÃÃ½ĴŦĠĺĞ
W~ áÖÒ¨~Łì·²á½ìÍ¨¼ÖáÖĴŦ
2402 - 2480 MHz / d 20 dBm

Põhiseade
Ribakõlar
ĳŦ ]Ã¨Ý~··¨´~ÖĴŦĝĜĜœĞĠĜŦl~, 50/60 Hz
ĳŦ ·´ÝÒ¨Ý~ÒìĴŦĝġŦlŁĝĵĢŦŨ
ĳŦ ·´ÝÒ¨Ý~ÒìŦÃÃÝÒú¨¨¼¨ÖĴŦd 0,5 W
ĳŦ =ÍÍÝ¼Ŧŉ8ŦòŦ6ŦòŦPŊĴŦ
900 x 65,5 x 91 mm
ĳŦ 6~~·ĴŦĝĵġğŦ´
ĳŦ Ò~¨ìÒĴŦĞŦòŦÝ¨Öì~¥¼¨´Ŧ
(52 mm/2", 4 ohm)

Puldi patareid
ĳŦ
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7 Tõrkeotsing
Hoiatus
ĳŦ 
Ŧ ·´ÝÒ¨·ÇÇ ¨ŦÃ¥ÝķŦÒ Ŧ´á½~ ¨Ŧ¼~·~ Ŧ
selle toote korpust.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise
teha parandustöid.
Kui toote kasutamisel esineb probleeme,
siis enne meiega ühenduse võtmist
vaadake üle järgmised punktid.
Kui teil on jätkuvalt probleeme, siis saate
abi veebilehelt www.philips.com/support.

Põhiseade
Ribakõlari nupud ei tööta.
ĳŦ e¥½~ ŦÒ¨~´Í·~ÒŦ¼Í½´ÖŦ¼¨½áÝ¨´ÖŦ
vooluvõrgust lahti ja seejärel
taasühendage.

Heli
Ribakõlaris puudub heli.
ĳŦ e¥½~ Ŧ¥·¨´~~·ŦÃ¼~ŦÒ¨~´Í·~Ò¨ÖÝŦ
teleri ja teiste seadmetega.
ĳŦ 8¥ÝÖÝ~ ŦÒ¨~´Í·~ÒŦÝ¥~ÖÖ~Ý·ĺ
ĳŦ l~·¨ Ŧ´~á ²á¥Ý¨¼¨ÖÏá·¨ ~ŦÍ¨ Ŧ
heliväljund.
ĳŦ l½á ĵŦÝŦÒ¨~´Í·~ÒŦÃ½ŦÝ¨·¨´á·ÝŦ
välja tõmmatud.
Moondunud heli või kaja.
ĳŦ 6á¨ŦÖ¨Ý~ÝŦ¥·¨ŦÝ·Ò¨ÖÝĵŦÖ¨¨ÖŦì½á ĵŦ
et telekas ei oleks vaigistatud.

Bluetooth
Seadet ei saa ribakõlarist lahtiühendada.
ĳŦ W~Ŧ¨ŦÝÃÝ~ŦÒ¨~´Í·~Ò¨Ŧ²~Ã´ÖŦì~²~·¨´´Ŧ
profiile.
ĳŦ ]Ŧ¨ŦÃ·ŦÖ~¼ÖŦ ·áÝÃÃÝ¥œ
funktsiooni lubanud. Bluetoothi
sisselülitamiseks seadmel vaadake
seadme kasutusjuhendit.
ĳŦ W~Ŧ¨ŦÃ·Ŧ´ÃÒÒ´ÝÖ·ÝŦå¥½~ÝáĺŦ
e¥½~ ŦÖ~ŦÍ¨ ÖÝ¨ĺŦŉì~~~´Ŧ
„Heli esitamine Bluetoothiga“
leheküljel 11)
Ribakõlar on juba ühendatud teise
Bluetooth-seadmega. Eemaldage
ühendatud seade ja proovige uuesti
ühendada.
Heliesituse kvaliteet ühendatu Bluetoothseadmest on halb.
ĳŦ
·áÝÃÃÝ¥ŦÖ¨ ½~~·¨Ŧì~ÖÝáìÍÝÝŦÃ½Ŧ¥~·ĺŦ
Viige seade ribakõlarile lähemale
või eemaldage takistused seadme ja
ribakõlari vahelt.
Ühendatud Bluetooth-seade ühendab ja
eemaldab ennast pidevalt.
ĳŦ
·áÝÃÃÝ¥ŦÖ¨ ½~~·¨Ŧì~ÖÝáìÍÝÝŦÃ½Ŧ¥~·ĺŦ
Viige seade ribakõlarile lähemale
või eemaldage takistused seadme ja
ribakõlari vahelt.
ĳŦ 8å·¨Ý~ Ŧm¨œ!¨Ŧá½´ÝÖ¨ÃÃ½Ŧ ·áÝÃÃÝ¥Ŧ
seadmel välja, et vältida interferentsi.
ĳŦ =Í½Ŧ ·áÝÃÃÝ¥ŦÖ~¼Ŧ·å·¨Ý~ì~Ŧ
Bluetoothi välja, et säästa akut. See ei
viita ribakõlari probleemidele.

ET
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