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1 E rëndësishmet

Siguria
Udhëzime të rëndësishme sigurie
• Sigurohuni që voltazhi i furnizimit me 

energji elektrike të përkojë me tensionin e 
printuar në anën e pasme ose në pjesën e 
poshtme të produktit.

• Autoparlanti të mos ekspozohet ndaj 
rënies së pikave ose spërkatjes.

• Shmangni vendosjen e burimeve të 
rrezikut mbi autoparlant (p.sh. objekte të 
mbushura me lëngje, qirinj të ndezur).

• Sigurohuni që të ketë hapësirë 
mjaftueshmërisht të lirë rreth 
autoparlantit për ajrosje.

• Ju lutem përdorni autoparlantin në 
mënyrë të sigurt në një mjedis me 
temperaturë ndërjmjet 0°C dhe 45°C.

• Përdorni vetëm kapëse/pajisje shtesë të 
specifikuara nga prodhuesi.

Paralajmërim

 • Asnjëherë mos e hiqni kutinë e këtij autoparlanti.
 • Asnjëherë mos lubrifikoni ndonjë pjesë të këtij 

autoparlanti.
 • Vendoseni këtë autoparlant në një sipërfaqe të 

sheshtë, të fortë dhe të qëndrueshme.
 • Asnjëherë mos e vendosni këtë autoparlant mbi pajisje 

të tjera elektrike.
 • Përdoreni këtë autoparlant vetëm për mjedise të 

brendshme. Mbajeni këtë autoparlant larg ujit, 
lagështisë dhe objekteve të mbushura me lëngje.

 • Mbajeni këtë autoparlant larg nga rrezet direkte të 
diellit, nga flakët e hapura ose nga nxehtësia.

 • Rrezik shpërthimi nëse një bateri zëvendësohet nga 
një lloj i gabuar.

Për pajisjen Wi-Fi 5G

Pajisja për funksionimin në brezin  
5150–5350 MHz është vetëm për përdorim 
në mjedise të brendshme për të zvogëluar 
mundësinë e interferencave (ndërhyrjeve) 
të dëmshme në sistemet satelitore të 
lëvizshme të bashkëkanalizuara.

Ndihmë dhe mbështetje

Për mbështetje shtesë të zgjeruar në 
internet, vizitoni www.philips.com/support 
në:
• shkarkoni manualin e përdorimit dhe 

udhëzuesin e fillimit të shpejtë
• shihni videon tutoriale (të disponueshme 

vetëm për modelet e zgjedhura)
• gjeni përgjigje për pyetjet e bëra më 

shpesh (FAQ)
• na dërgoni një pyetje me email
• bisedoni me përfaqësuesin tonë të 

mbështetjes së klientit.

Ndiqni udhëzimet në faqen e internetit për 
të zgjedhur gjuhën tuaj dhe më pas futni 
numrin e modelit të produktit tuaj.
Ose, mund të kontaktoni Kujdesin ndaj 
Klientit në vendin tuaj. Përpara se të 
kontaktoni këtë të fundit, shënoni numrin e 
modelit dhe numrin serial të produktit tuaj. 
Mund ta gjeni këtë informacion në pjesën e 
pasme ose të poshtme të produktit tuaj.
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2 Autoparlanti 
juaj me lidhje 
valore

Urime për blerjen tuaj dhe mirë se vini 
në Philips! Për të përfituar plotësisht nga 
mbështetja që ofron Philips, regjistrojeni 
produktin tuaj në www.philips.com/support.

Çfarë ka në kuti
Kontrolloni dhe identifikoni artikujt në 
paketë:
• Autoparlant
• Përshtatës energjie
• Kabllo e furnizimit me energji
• Udhëzues për Fillimin e Shpejtë
• Fleta e sigurisë
• Garanci mbarë botërore

Vështrim i përgjithshëm 
mbi autoparlantin

Përpara

11

10

Mbrapa

a 
• Tregon statusin.
• Shtypni dhe mbajeni të shtypur për 

3 sekonda që të bëhet çiftimi me 
modalitetin TV Ambilight.

• Shtypni për të zgjedhur mënyrën e 
dritës LED.

b 
• Shtypni për të ngritur ose ulur 

volumin.
• Shtypni  dhe  një herë për të 

ngritur shkëlqimin e dritës LED.
• Shtypni  dhe  një herë për të ulur 

shkëlqimin e dritës LED.

c 
• Luaj, vër në pauzë ose rinis 

riprodhimin e Bluetooth/Play-Fi.
• Shtypni  dhe  një herë për të 

zgjedhur ngjyrën tjetër të dritës LED.

d Treguesi LED Wi-Fi (i bardhë)
Statusi LED Statusi

Dridhje 
pulsuese

Modaliteti i Pikës së Hyrjes  
Wi-Fi (AP)

Dridhje 
pulsuese e 
dyfishtë

Konfiigurimi I Modalitetit  
të Mbrojtur Wi-Fi (WPS)

Konstant në U lidh /U çiftua me sukses
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e 	Butoni	i	konfigurimit	Wi-Fi
• Aktivizoni konfigurimin e Wi-Fi për 

Play-fi.
• Shtypni dhe mbani të shtypur butonin 

për 3 sekonda që të bëni të mundur 
aktivizimin e modalitetit WPS.

• Shtypni dhe mbani të shtypur butonin 
për 8 sekonda që të bëni të mundur 
aktivizimin e modalitetit AP.

f  For service  
(Për përmirësimin)
• Prizë USB vetëm për përmirësimin e 

softuerit të autoparlantëve. Nuk ka 
funksion riprodhimi.

g  DC in (hyrja DC)
• Lidheni me furnizuesin me energji 

elektrike.

h 
• Shtypni dhe mbani shtypur për të 

aktivizuar funksionin e çiftimit ose 
shkëputni pajisjen e çiftuar ekzistuese 
Bluetooth.

i  Reset (Rivendos)
• Shtypni me një objekt të mprehtë 

për 5 sekonda për të rivendosur 
standardet e fabrikës.

j  Audio in (hyrja Audio)
• Priza e hyrjes së audios (3,5 mm) për 

një pajisje audio të jashtme.

k Dritë LED e integruar
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3 Fillo

Futeni në prizë
• Autoparlanti furnizohet me energji nga 

hyrja DC.
• Lidheni kabllon e përshtatësit me DC in në 

portën e autoparlantit dhe më pas në një 
prizë elektrike.

• Rrezik dëmtimi i produktit! Sigurohuni që 
voltazhi i furnizimit me energji elektrike të 
korrespondojë me tensionin e printuar në 
anën e pasme apo në pjesën e poshtme të 
njësisë.

Statusi LED Statusi

Kthejeni në ngjyrë blu 
për 40 sekonda

Po përpiqet të lidhet  
me ruterin

Fike Lidhja Wi-Fi është  
kryer me sukses

Pulson dritëme ngjyrë 
të kuqe për 5 sekonda

Lidhja Wi-Fi dështoi

1

40 sek

Hapeni dhe mbylleni

Shkëputeni kabllon e përshtatësit nga priza 
kryesore për të fikur autoparlantin.

Shënim

 • Autoparlanti do të fiket automatikisht pas 15 minutash 
pa veprime nga ana e përdoruesit dhe pa riprodhimin 
e muzikës.
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4 Lidhu

Lidhu me Wi-Fi (funksioni 
me valë)
(Për versionin iOS dhe Android)
Duke lidhur këtë pajisje dhe telefonat 
celularë, tabletët (si iPad, iPhone, iPod 
touch, telefonat Android, etj.) në të 
njëjtin rrjet Wi-Fi, ju mund të përdorni 
më pas aplikacionin Philips Sound të 
ofruar nga DTS Play-fi për të kontrolluar 
soundbarit e për të dëgjuar skedarët 
audio.

1 Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin 
Philips Sound të ofruar nga DTS Play-fi 
në një telefon apo tablet.

Philips Sound

• Sigurohuni që ruteri juaj të jetë i 
ndezur dhe të funksionojë në mënyrë 
korrekte.

Shënim
 • Ekrani i funksionimit dhe mënyra e kryerjes së 

operacioneve mund të ndryshojnë në varësi të 
versionit të pajisjes.

2 Lidhni telefonin ose tabletin tuaj 
me të njëjtin rrjet Wi-Fi me të cilin 
dëshironi të lidhni soundbarin tuaj.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Shtypni dhe mbani të shtypur për 
8 sekonda butonin  (Wi-Fi) që 
ndodhet në pjesën e pasme për të 
aktivizuar lidhjen Wi-Fi.

8 sek

 å Derisa autoparlanti të nxjerrë një 
sinjal të dytë akustik dhe më pas 
të lëshojë butonin.

Dy sinjale 
akustike

4 Prisni derisa treguesi i dritës Wi-Fi në 
kabinetin e përparmë të kalojë nga 
një ndezje e shpejtë në një pulsim 
të ngadaltë. Nëse fillon të pulsojë 
ngadalë, kjo tregon se autoparlanti 
po hyn në modalitetin e konfigurimit 
të Wi-Fi.

Dridhje pulsuese e 
shpejtë Pulsim i avashtë
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5 Hapni aplikacionin Philips Sound 
të ofruar nga DTS Play-fi. Ndiqni 
udhëzimet në aplikacion për ta lidhur 
këtë produkt me rrjetin tuaj Wi-Fi.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Route
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is

setup and ready to be used.

Philips Sound

Return to this app to continue setup.

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound

Your Home Router

Select NameX Select NameX

Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Devic

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6 Pas lidhjes së suksesshme Wi-Fi, 
treguesi i dritës Wi-Fi do të ndalojë  
së pulsuari dhe do të bëhet fiks/i  
qëndrueshëm. Me konfigurimin e 
këtij produkti në rrjetin tuaj Wi-Fi, 
ju mund ta kontrolloni atë nga çdo 
smartphone ose tabletë në të njëjtin 
rrjet.

7 Pas lidhjes, ju mund të ndryshoni 
emrin e pajisjes. Mund të zgjidhen 
disa emra ose të krijoni emrin tuaj 
duke zgjedhur Custom Name (Emrin 
e personalizuar) në fund të listës së 
emrave. Në të kundërt, merr emrin e 
paracaktuar.

8 Pas lidhjes, ky produkt mund të 
kryejë një përditësim të softuerit. 
Përmirësojeni në softuerin më të 
fundit kur bëni konfigurimin për 
herë të parë. Përmirësimi i softuerit 
mund të zgjasë disa minuta. Mos e 
shkëputni autoparlantin tuaj, mos 
fikni pajisjen ose mos dilni nga rrjeti 
gjatë përditësimit.

Shënim

 • Pas lidhjes, produkti mund të kryejë një 
përmirësim të softuerit. Përmirësimi kërkohet 
pas konfigurimit fillestar. Nëse përmirësimi nuk 
kryhet, jo të gjitha funksionalitetet e produktit 
mund të jenë të disponueshme.

 • Kur konfigurimi i parë nuk përfundon  
me sukses, mbani të shtypur butonin  

 (Wi-Fi) në soundbar për 8 sekonda derisa 
të dëgjohet sinjali i dytë akustik dhe drita 
Wi-Fi të ndryshojë në një pulsim të ngadaltë. 
Rivendosni lidhjen Wi-Fi, rifilloni aplikacionin 
dhe nisni konfigurimin.

 • Nëse dëshironi të kaloni nga një rrjet në tjetrin, 
është e nevojshme ta konfiguroni përsëri 
lidhjen. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin 

 (Wi-Fi) në soundbar për 8 sekonda që të 
rivendosni lidhjen Wi-Fi.

 • Kur konfigurimi i parë nuk është i suksesshëm, 
mbyllni aplikacionin Philips Sound të ofruar 
nga DTS Play-fi. Ristartoni aplikacionin dhe 
provoni sërish konfigurimin.
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Konfigurimi	i	AirPlay
Përdorni AirPlay për të konfiguruar 
lidhjen Wi-Fi të pajisjes iOS (iOS7 ose i 
mëvonshëm) dhe autoparlantit.

1 Pajisja iOS: Cilësimet > Wi-Fi > zgjidhni 
rrjetin shtëpiak [Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Shkoni te konfigurimi i Wi-Fi. Emri 
i pajisjes Play-Fi shfaqet në  
5 sekonda.

Settings

 å Zgjidhni pajisjen Play-Fi në 
konfigurimin e Airplay.

 å Shtypni "Done" kur të përfundojë 
konfigurimi.

 å Pas lidhjes së suksesshme Wi-Fi,  
treguesi i dritës Wi-Fi do të 
ndalojë së pulsuari dhe do të 
bëhet fiks/i qëndrueshëm.

Solid/i 
qëndrueshëm

2 Kthehuni te Aplikacioni Philips Sound 
për të emërtuar pajisjen.

3 Pas lidhjes, ju mund të ndryshoni 
emrin e pajisjes. Mund të zgjidhen 
disa emra ose të krijoni emrin tuaj 
duke zgjedhur Custom Name (Emrin 
e personalizuar) në fund të listës së 
emrave. Në të kundërt, merr emrin e 
paracaktuar.

Modaliteti WPS
Nëse ruteri juaj ka konfigurim të mbrojtur 
Wi-Fi (WPS), mund ta konfiguroni lidhjen 
pa vendosur një fjalëkalim.

1 Shtypni dhe 
mbani shtypur 
butonin  

 (Wi-Fi) për  
3 sekonda. Do të 
dëgjoni një sinjal 
akustik dhe drita Wi-Fi do të fillojë të 
pulsojë dy herë.

2 Shtypni butonin WPS në ruterin tuaj. 
Butoni zakonisht shënohet me këtë 
logo WPS.

3 Pas lidhjes së suksesshme Wi-Fi, 
treguesi i dritës Wi-Fi do të ndalojë 
së pulsuari dhe do të bëhet fiks/i 
qëndrueshëm.

Shënim

 • WPS nuk është një funksionalitet standard në 
të gjithë ruterat. Nëse ruteri juaj nuk ka WPS, 
atëherë përdorni konfigurimin standard të 
Wi-Fi.

 • Shtypni një herë butonin  (Wi-Fi) nëse 
dëshironi të dilni nga modaliteti WPS ose do të 
dalë automatikisht vetë pas 2 minutash.

WPS
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Lidheni autoparlantin me 
televizorin me funksionin 
e TV ku është aktivizuar 
Philips Play-fi

1 Ndizni TV tuaj me funksionin e 
aktivizuar DTS Play-fi lidhur me 
internetin.

 » Zëri i TV-së është i fikur.

2 Hyni në menynë Settings (Cilësimet) 
në TV.

 » Settings > Sound > DTS Play-fi 
(Cilësimet > Zëri > DTS Play-fi)

Settings

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

TV

1

e >

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi
Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

32

SolidSolid/i 
qëndrueshëm

Konfigurimi	i	tingullit	përrethues	
(surround) 
Ndiqni konfigurimin në ekran.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

Konfigurimi	i	audios	së	TV
Ju mund edhe të transmetoni audion e 
televizorit në autoparlantët e shtëpisë 
tuaj në modalitetin me valë. Ndiqni 
konfigurimin në ekran.

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled 

          

1

DTS Play-Fi TV Audio

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAFB1

DTS Play-Fi TV Audio

FS1
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5 Veprimii i 
ndriçimit

Mund ta vendosni dritën LED të integruar 
të autoparlantit që të ndjekë ngjyrën e 
televizorit tuaj Philips Ambilight. Në të 
kundërt, mund të vendosni dritën që të 
tregojë një stil të paravendosur ngjyrash 
ose mund ta shuani dritën.

Shtypni butonin  në mënyrë të 
përsëritur në autoparlant për të ndërruar 
modalitetin e dritës: 1. Punoni me 
Ambilight / Ndiqni muzikën (kur TV 
Ambilight nuk është i lidhur ose televizori 
është i shkëputur), 2. Drita e gjendjes 
shpirtërore, 3. Joaktiv.

5 sek

Çiftimi me Ambilight TV
Konfiguroni autoparlantët tuaj që 
të ndjekin ngjyrat e TV Ambilight. 
Autoparlanti do të zgjerojë efektin 
Ambilight nga ekrani i televizorit.

1 Përpara se të filloni konfigurimin, 
sigurohuni që autoparlanti dhe 
televizori të jenë të lidhur me të 
njëjtin rrjet Wi-Fi.

2 Aktivizoni TV Philips Ambilight. 
Konfigurimi i çiftimit të TV Ambilight 
duhet të kryhet në televizor.

3 Aktivizoni konfigurimin siç tregohet 
në TV Ambilight:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(Cilësimet > Ambilight > Zgjatimi 
Ambilight > Autoparlantët shtëpiak 
me valë Ambilight+Philips > 
Konfiguro).

Settings

Picture >

Sound  >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Region and language >

Android settings >

Universal access >

e

Ambilight style

Custom colour  

>

Ambisleep

Ambilight 
extension
Advanced  

>

>

>

>

Ambilight+hue

Philips Wireless 
Home Speakers

>

>

>

>

 

Lounge light+
Philips Wireless ...

 

4 Ndiqni udhëzimet e konfigurimit në 
TV. Do t'ju udhëzojë të shtypni gjatë 
butonin  në autoparlant për të 
hyrë në modalitetin e çiftimit me TV 
Ambilight.

5 Kur autoparlanti hapet për çiftim, 
LED-et pulsojnë në të verdhë.

5 sek

6 Me kryerjen e çiftimit të autoparlantit 
me TV Ambilight, drita LED në 
autoparlant do të ndjekë  
TV Ambilight.

Shënim

 • Çiftimi do të përfundojë pas 2 minutash.
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Ndiqni Muzikën
Nëse TV Ambilight nuk është I lidhur 
ose nëse televizori është i shkëputur, 
drita LED në autoparlant do të kalojë 
automatikisht në Ndiq Muzikën gjatë 
riprodhimit të muzikës.
Mund të zgjidhni një nga stilet që ndjekin 
dinamikën e zërit.

1 Për të vendosur dritën LED, shtypni 
butonin  në autoparlant në 
modalitetin 1 "Punoni me Ambilight /
Ndiqni muzikën".

2 Ju mund të zgjidhni një nga stilet e 
paravendosura të ngjyrave. Për të 
vendosur ngjyrën, shtypni  dhe  
për të zgjedhur stilin e ngjyrës që 
dëshironi.

Modaliteti i dritës së 
gjendjes shpirtërore
Modaliteti i dritës së gjendjes shpirtërore 
(modaliteti i pritjes) i autoparlantit tuaj 
ju mundëson të ndizni dritën LED (drita 
statike) me ose pa riprodhimin e audios. 
Në këtë mënyrë ju mund të ndriçoni 
dhomën tuaj me dritën LED.

1 Për të vendosur dritën LED, shtypni 
butonin  në autoparlant në 
modalitetin 2 "Drita e gjendjes 
shpirtërore".

2 Ju mund të zgjidhni një nga stilet e 
paravendosura të ngjyrave. Për të 
vendosur ngjyrën, shtypni  dhe  
për të zgjedhur stilin e ngjyrës që 
dëshironi.

Stilet e disponueshme të dritës së 
gjendjes shpirtërore janë:
• E bardhë e ngrohtë — Ngjyra statike e 

parazgjedhur
• Lavë e nxehtë - Ngjyra statike e kuqe
• Ujë i thellë - Ngjyra statike blu
• Natyrë e Gjelbër - Ngjyra statike jeshile
• Portokalli - Ngjyra statike portokalli
• Limon - Ngjyra statike e verdhë
• Lavendër - Ngjyra statike vjollcë e lehtë
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Shënim

 • Mbajeni furnizimin me energji të lidhur në modalitetin 
e dritës së gjendjes shpirtërore. Rrjeti ose lidhja 
Bluetooth nuk kërkohet në modalitetin e dritës së 
gjendjes shpirtërore.

Rregulloni ndriçimin
Vendosni nivelin e ndriçimit të dritës LED.
• Shtypni  dhe  një herë për të 

ngritur shkëlqimin e dritës LED.
• Shtypni  dhe  një herë për të ulur 

ndriçimin e dritës LED.

Drita LED e fikur
Për të fikur dritën LED, shtypni butonin  
në autoparlant në modalitetin 3 "Fikur".

Vështrim i përgjithshëm

Modaliteti TV Ambilight Statusi LED Veprim

1

Ndiqni  
TV Ambilight

Çiftuar Ndiqni ngjyrën e TV 
Ambilight

• Shtypni dhe mbajeni 
shtypur për 3 sekonda që 
të hyni në modalitetin e 
çiftimit.

Ndiqni muzikën Jo i çiftuar Ndryshoni me ritmin e 
audios në riprodhimin e 
muzikës

• Shtypni butonin  &  
për të zgjedhur ngjyrën.

• Shtypni butonin  & 
 për të ngritur/ulur 

ndriçimin.2
Drita e gjendjes 
shpirtërore 
(modaliteti i 
pritjes)

Ngjyra statike

3 Fikur/Joaktiv Fikur/Joaktiv



14 SQ

6 Riprodho

Riprodho nga pajisjet 
Bluetooth
Me këtë autoparlant, ju mund të 
argëtoheni me audio nga pajisja juaj 
Bluetooth.

Shënim

 • Sigurohuni që pajisja juaj të ketë të aktivizuar 
funksionin Bluetooth.

 • Distanca maksimale për çiftimin e autoparlantit dhe 
pajisjes tuaj Bluetooth është 20 metra (66 këmbë).

 • Mbajeni larg nga çdo pajisje tjetër elektronike që 
mund të shkaktojë ndërhyrje/interferencë.

1 Shtypni dhe mbani të shtypur butonin 
 në pjesën e pasme për 8 sekonda 

që të futeni në modalitetin e çiftimit 
Bluetooth.

2 Në pajisjen Bluetooth, aktivizoni 
Bluetooth, kërkoni dhe zgjidhni  
"Play-Fi Device (XXXXXX)-BT" për të 
nisur lidhjen.

3 Zgjidhni dhe luani skedarë audio ose 
muzikë në pajisjen tuaj Bluetooth.

Treguesi LED Përshkrim

Pulson ngadalë në 
ngjyrë blu

• Gati për çiftim
• Po rilidh pajisjen e 

fundit të lidhur 

Blu e forte I lidhur

Shënim

 • Për të shkëputur një pajisje, shtypni dhe mbani shtypur 
 për 2 sekonda derisa treguesi LED të pulsojë shpejt 

në ngjyrë blu.
 • Kur ndizni autoparlantin, ai gjithmonë përpiqet 

automatikisht të rilidhë pajisjen e fundit të lidhur me 
sukses.

 • Për të larguar informacionin e çiftimit, shtypni dhe 
mbani shtypur  për 6 sekonda derisa treguesi LED të 
pulsojë ngadalë në ngjyrë blu.

Kontrolloni riprodhimin
Kur luani muzikë

Shtypni për të ndaluar ose rifilluar 
luajtjen

Rregulloni volumin

Dëgjo një pajisje të 
jashtme

1

2

Lidhni riprodhuesin tuaj MP3 për të 
luajtur skedarët audio ose muzikën tuaj.

Çfarë ju duhet
• Një riprodhues MP3.
• Një kabllo e audios stereo 3,5 mm.



15SQ

1 Duke përdorur kabllon audio stereo 
3,5 mm, lidhni riprodhuesin MP3 me 
lidhësin AUDIO IN në këtë produkt.

2 Shtypni butonat në riprodhuesin 
tuaj MP3 për të zgjedhur dhe luajtur 
skedarët audio ose muzikë.

Dëgjoni Spotify
Përdorni telefonin, tabletin ose 
kompjuterin tuaj si telekomandë për 
Spotify.
Shkoni te spotify.com/connect për të 
mësuar mënyrën e veprimit.

Përmirëso firmuerin
Për të marrë funksionalitetet dhe 
mbështetjen më të mirë, përditësoni 
produktin tuaj me versionin më të fundit 
të firmuerit.

Përditësoni firmuerin përmes Philips 
Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Cilësimet > Sintonizimi i saktë / 
Përditësimi i firmuerit)

Firmueri për MCU dhe DSP mund të 
përmirësohet në versionin më të fundit 
nëpërmjet Philips Sound të ofruar nga 
DTS Play-fi. Ju lutem, shkoni te menuja 
e cilësimeve dhe zgjidhni opsionin 
PS Fine Tune / Update Firmware për 
ta kontrolluar atë. Nëse lëshohet 
përditësimi, ikona e përmirësuar mund të 
shtypet për të vazhduar automatikisht.

Me lidhjen e këtij produkti me Wi-Fi, ai 
mund të marrë përditësimin e firmuerit 
përmes ajrit. Përdirësojeni gjithmonë 
me versionin më të fundit të firmuerit 
për të përmirësuar performancën e këtij 
produkti.

Rikthim ne gjendjen e 
parametrave të vendosur 
nga fabrika
Rivendos pajisjen në cilësimin e 
paracaktuar.

1 Lidheni autoparlantin me energjinë, 
përdorni një gjilpërë për të shtypur 
butonin Reset në pjesën e pasme të 
autoparlantit për 5 sekonda.

 å Do të dëgjoni një ton dhe më pas 
autoparlanti do të ristartohet 
automatikisht.

 å Autoparlanti është rikthyer në 
standardet e fabrikës.
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7 Specifikat	e	
produktit	

Shënim

 • Informacioni i produktit mund të ndryshojë pa njoftim 
paraprak.

 

Informacion i pergjithshem
Furnizimi me energji 
elektrike 100-240V~ 50/60Hz

Konsumi i energjisë < 60W
Konsumi i në gjendje 
pritje < 0,5W

Përmasat  
(Gja x L x Gjë) 142 x 253 x 142mm

Pesha (njësia kryesore) 2,328Kg
Temperatura e 
funksionimit 0°C - 40°C 

 

Përforcues	(Amplifikator)
Fuqia dalëse

60W RMS
120W MAX

Përgjigja e frekuencës 50-20000 Hz
Raporti sinjal zhurmë > 70db
Shtrembërimi 
harmonik total 1%

 

Autoparlantët
Impedanca 4oHm

Fuqia hyrëse
30 W (woofer)
20 W (në ngritje)
10 W (tweeter)

Drajveri i  
autoparlantit

1 x 3,5 inç woofer
Tweeter 1 x 25 mm
2 x radiatorë pasivë
Rreze e mesme  
1 x 2,5” në ngritje

Bluetooth
Versioni i Bluetooth V5.0, AAC, SBC

Rrezja e frekuencës 2402 ~ 2480 MHz

Fuqia maksimale e 
tranzicionit 4dBm 

Profilet e 
përputhshme 
Bluetooth

A2DP

Rrezja e shtrirjes së 
Bluetooth përafërsisht. 20 m

 

Rrjeti i mbështetur
Rrjet pa lidhje kabllore 802.11 a/b/g/n/ac

Rrezja e frekuencës së 
transmetuesit  
Wi-Fi 2.4G

2412-2462 MHz

Fuqia e transmetuesit 
Wi-Fi 2.4G 13±2dBm

Rrezja e frekuencës së 
transmetuesit  
5G Wi-Fi

5150-5850 MHz

Fuqia e transmetuesit 
Wi-Fi 5G 11±2dBm
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8 Zgjidhja e 
problemeve

Paralajmërim

 • Rrezik për goditje elektrike. Asnjëherë mos e hiqni 
kutinë e produktit.

Për ta mbajtur të vlefshme garancinë, mos u 
përpiqni kurrë ta riparoni vetë produktin.
Nëse keni probleme me përdorimin e këtij 
produkti, kontrolloni pikat e mëposhtme 
përpara se të kërkoni shërbim. Nëse problemi 
vazhdon, kërkoni ndihmë në  
www.philips.com/support.

Të përgjithshme
Nuk	ka	energji
• Sigurohuni që të ketë energji në prizën DC.
• Sigurohuni që priza DC IN e autoparlantit 

të jetë e lidhur siç duhet.
• Si funksion i kursimit të energjisë, 

autoparlanti fiket automatikisht pasi kanë 
kaluar 15 minuta dhe nuk është marrë 
asnjë sinjal audio ose nuk është lidhur 
asnjë pajisje audio.

Nuk	ka	zë
• Rregulloni volumin në këtë autoparlant.
• Rregulloni volumin në pajisjen e lidhur.
• Në modalitetin AUDIO IN sigurohuni që 

të ndalet riprodhimi i muzikës përmes 
Bluetooth.

• Sigurohuni që pajisja juaj Bluetooth të jetë 
brenda intervalit operativ.

Asnjë përgjigje nga autoparlanti
• Ristartoni autoparlantin.

Bluetooth
Cilësia e riprodhimit të audios nga një pajisje 
Bluetooth e lidhur është e dobët.
• Marrja me Bluetooth është e dobët. 

Lëvizeni pajisjen më afër autoparlantit 
ose hiqni çdo pengesë midis pajisjes dhe 
autoparlantit.

Nuk	mund	ta	gjej	emrin	Bluetooth	të	kësaj	
njësie në pajisjen time Bluetooth
• Sigurohuni që funksioni Bluetooth është 

aktivizuar në pajisjen tuaj Bluetooth.
• Ri-çiftoni njësinë me pajisjen tuaj 

Bluetooth.

Nuk	mund	të	lidhet	me	pajisjen	time	
Bluetooth
• Funksioni Bluetooth i pajisjes nuk është 

i aktivizuar. Referojuni manualit të 
përdorimit të pajisjes për mënyrën e 
aktivizimit të funksionit.

• Autoparlanti nuk është në modalitetin e 
çiftimit.

• Ky produkt është i lidhur tashmë me një 
pajisje tjetër të aktivizuar me Bluetooth. 
Shkëputeni dhe provoni përsëri.

Wi-Fi
Lidhja	Wi-Fi	nuk	mund	të	vendoset.
• Kontrolloni disponueshmërinë e rrjetit 

WLAN në ruter.
• Vendoseni ruterin Wi-Fi më afër pajisjes.
• Sigurohuni që fjalëkalimi të jetë i saktë.
• Kontrolloni funksionin WLAN ose rindizni 

modemin dhe ruterin Wi-Fi.
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Play-fi
E pamundur të zbulohen pajisjet e 
mbështetura	play-fi	nga	aplikacioni.
• Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur me 

Wi-Fi.

E	pamundur	të	riprodhohet	muzikë	play-fi.
• Disa shërbime të rrjetit ose përmbajtje të 

disponueshme përmes pajisjes mund të 
mos jenë të aksesueshme në rast se ofruesi 
i shërbimit përfundon shërbimin e tij.

• Kur konfigurimi i parë nuk është i 
suksesshëm, mbyllni aplikacionin Philips 
Sound të ofruar nga DTS Play-fi. Rinisni 
aplikacionin.

• Kur autoparlanti është vendosur si Stereo 
Pairs (Çiftet Stereo) ose Surround Sound 
(Tingull Përrethues), është e nevojshme që 
autoparlanti të shkëputet nga aplikacioni 
përpara se ta përdorni më vete.
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9 Njoftim
Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë 
pajisje që nuk është miratuar shprehimisht 
nga MMD Hong Kong Holding Limited mund 
të anulojë autoritetin e përdoruesit për të 
përdorur produktin.

Përputhshmëria

Me anë të këtij dokumenti, TP Vision Europe 
B.V. deklaron se ky produkt është në përputhje 
me kërkesat bazë dhe dispozitat e tjera 
përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Deklarata 
e Konformitetit mund të gjendet në  
www.philips.com/support.

Kujdesi për mjedisin
Asgjësimi	i	produktit	tuaj	të	vjetër

Produkti juaj është konceptuar dhe prodhuar 
me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, 
të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.

Ky simbol në një produkt do të thotë që 
produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 
2012/19/EU.

Ky simbol nënkupton se produkti përmban 
bateri të mbuluara nga Direktiva Evropiane 
2013/56/EU, të cilat nuk mund të hidhen 
me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. 
Informohuni për sistemin lokal të grumbullimit 
të veçantë për produktet dhe bateritë elektrike 
dhe elektronike. Ndiqni rregullat lokale dhe 
mos e hidhni kurrë produktin dhe bateritë me 

mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Asgjësimi 
i duhur e produkteve dhe baterive të vjetra 
ndihmon në parandalimin e pasojave negative 
për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Informacion mjedisor
Janë hequr të gjitha paketimet e panevojshme. 
Jemi munduar që paketimi të ndahet lehtësisht 
në tre materiale: karton (kuti), shkumë 
polistireni (amortizator) dhe polietilen (qese, 
fletë shkumë mbrojtëse).
Sistemi juaj përbëhet nga materiale të cilat 
mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse 
çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju 
lutemi respektoni rregulloret lokale në lidhje 
me asgjësimin e materialeve të paketimit, 
baterive të shteruara dhe pajisjeve të vjetra.

Deklarata FCC (vetëm në 
SHBA dhe Kanada)
Kjo pajisje përputhet me Pjesën 15 të 
Rregullave FCC. Funksionimi i nënshtrohet dy 
kushteve të mëposhtme: (1) kjo pajisje nuk 
mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe 
(2) kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje 
të marrë, duke përfshirë ndërhyrjen që mund 
të shkaktojë funksionim të padëshiruar të 
pajisjes.

Paralajmërim

 • Ndryshimet ose modifikimet në këtë njësi të pa 
miratuara shprehimisht nga pala përgjegjëse për 
pajtueshmërinë mund të anulojnë autoritetin e 
përdoruesit për të përdorur pajisjen.

Shënim

 • Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur se përputhet 
me kufizimet për një pajisje dixhitale të Klasit B, në 
përputhje me Pjesën 15 të Rregullave FCC.
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Këto kufizime janë krijuar për të siguruar 
mbrojtje të arsyeshme kundër ndërhyrjeve të 
dëmshme në një instalim banese.
Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të 
rrezatojë energji radiofrekuence dhe, nëse 
nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me 
udhëzimet, mund të shkaktojë ndërhyrje të 
dëmshme në komunikimet radio. Sidoqoftë, 
nuk ka asnjë garanci që nuk do të ketë 
ndërhyrje në një instalim të caktuar. Nëse kjo 
pajisje shkakton ndërhyrje të dëmshme në 
marrjen e radios ose televizionit, e cila mund 
të përcaktohet duke fikur dhe ndezur pajisjen, 
përdoruesi inkurajohet të përpiqet për 
korrigjimin e ndërhyrjes duke përdorur një ose 
më shumë nga masat e mëposhtme:
(1) Riorientoni ose zhvendosni antenën 

marrëse.
(2) Rritni ndarjen midis pajisjes dhe marrësit.
(3) Futeni pajisjen në një prizë në një qark të 

ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur 
marrësi. 

(4) Konsultohuni me tregtarin ose një teknik 
me përvojë radio/TV për ndihmë.

Deklaratë	paralajmëruese	e	RF
Pajisja është vlerësuar se përmbush kërkesat 
e përgjithshme të ekspozimit ndaj RF. Pajisja 
mund të përdoret në kushte ekspozimi 
portative pa kufizime.

IC-Kanada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Kjo pajisje përmban transmetues / marrës 
të përjashtuar nga licenca që përputhen me 
përjashtimin nga licenca për Inovacionin, 
Shkencën dhe Zhvillimin Ekonomik.të 
Kanadasë. Funksionimi i nënshtrohet dy 
kushteve të mëposhtme:

1 Kjo pajisje mund të mos shkaktojë 
ndërhyrje.

2 Kjo pajisje duhet të pranojë çdo 
interferencë, duke përfshirë edhe 
interferecën që mund të shkaktojë 
funksionim të padëshiruar të pajisjes.
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Njoftimi për markën 
tregtare

For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS, Inc. (for 
companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) 
or under license from DTS Licensing Limited (for all 
other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi 
logo are registered trademarks or trademarks of DTS, 
Inc. in the United States and other countries. 
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark 
of Wi-Fi Alliance®.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or 
later is required. Use of the Works with Apple badge 
means that an accessory has been designed to work 
specifically with the technology identified in the 
badge and has been certified by the developer to 
meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries.

The Spotify Software is subject to third party licenses 
found here: www. spotify.com/connect /third-party-
licenses.

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use 
of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is 
under license. Other trademarks and trade names are 
those of their respective owners.

Google, Google Play and Chromecast built-in are 
trademark of Google LLC. Google Assistant is not 
available in certain languages and countries.



Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Ju lutem 
vizitoni www.Philips.com/support për përditësimet dhe 
dokumentet më të fundit. Philips dhe stema Philips Shield janë 
marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe 
përdoren me licencë.
Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e  
MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij,  
dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje 
me këtë produkt.

TAFS1_10_UM_SQ_V1.0


