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1 Tähtis

Ohutus
Olulised ohutusjuhised
• Veenduge, et toitejuhtme pinge vastaks 

toote taha või alla prinditud pingele.
• Kõlar ei tohi kokku puutuda tilkumise ega 

pritsmetega.
• Ärge asetage kohtile ühtegi ohuallikat  

(nt vedelikuga täidetud esemeid, põlevaid 
küünlaid).

• Veenduge, et kõlar ümber on piisavalt 
vaba ruumi õhutamiseks.

• Kasutage kõlarit ohutult keskkonnas,  
mille temperatuuri vahemik on 0-45°C.

• Kasutage ainult tootja määratletud 
lisaseadmeid ja tarvikuid.

Hoiatus

 • Ärge kunagi eemaldage kõlari korpust.
 • Ärge kunagi õlitage kõlari mistahes osa.
 • Asetage kõlar tasasele, kõvale ja stabiilsele pinnasele.
 • Ärge kunagi pange kõlarit teisele elektriseadmele.
 • Kas kõlarit ainult siseruumides. Hoidke kõlar eemal 

veest, niiskusest ja vedelikuga täidetud esemetest.
 • Hoidke kõlar eemal otsesest päikesevalgusest, lahtisest 

tulest või kuumusest.
 • Valet tüüpi patarei sisestamine võib põhjustada 

plahvatuse.

5G Wi-Fi seadme puhul

5150–5350 MHz alas kasutatav seade on 
mõeldud kasutamiseks vaid siseruumis, 
et vähendada võimalikku kahjulikku 
raadiohäiret kanali, mille signaalid jõuavad 
antenni erinevatel aegadel, liikuva 
kosmoseside süsteemidele.

Spikker ja tugi

Täiendava abi saamiseks külastage  
www.philips.com/support, kus saate:
• alla laadida kasutusjuhendi ja kiirjuhendi
• vaadata videoõpetusi (saadaval vaid osadel 

mudelitel)
• leida vastuseid korduma kippuvatele 

küsimustele (KKK-dele)
• küsida meilt meilitsi
• ja vestelda meie klienditoega.

Keele valimiseks järgige veebilehe juhiseid 
ja seejärel sisestage toote mudeli number.
Selle asemel saate ühendust võtta kohaliku 
klienditeenindusega. Enne suhtlemist 
kirjutage üles toote mudeli number ja 
seerianumber. Selle teabe leiate toote 
tagant või põhjast.
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2 Teie 
juhtmevaba 
kõlar

Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse! 
Philipsi pakutavast abist viimase 
võtmiseks registreerige toode veebilehel 
www.philips.com/support.

Karbi sisu
Kontrollige ja leidke pakendist järgmised 
esemed:
• Kõlar
• Toiteadapter
• Toitejuhe
• Lühijuhend
• Ohutuskaart
• Ülemaailmne garantii

Kõlari ülevaade

Esikülg

11

10

Tagakülg

a 
• Oleku näitamine
• Vajutage ja hoidke 3 sekundit, 

et aktiveerida Ambilight teleriga 
sidumise režiim.

• Vajutage, et valida LED-valgustuse 
režiim.

b 
• Vajutage helitugevuse 

suurendamiseks või vähendamiseks.
• Vajutage nuppe  ja  samaaegselt, 

et tõsta LED-valgustuse heledust.
• Vajutage nuppe  ja  samaaegselt, 

et vähendada LED-valgustuse 
heledust.

c 
• Alustage, pange pausile või jätkake 

heli esitamist Bluetoothi/Play-Fi teel.
• Vajutage nuppe  ja  samaaegselt, 

et valida järgmine LED-valguse värvus.

d Wi-Fi LED-märgutuli (valge)
LED olek Olek

Vilgub Wi-Fi juurdepääsupunkti  
(AP) režiim

Vilgub mitu 
korda

Wi-Fi kaitstud seadistuse  
(WPS) režiim

Põleb kogu 
aeg

Ühendatud/seotud



5ET

e  Wi-Fi seadistusnupp
• Play-Fi Wi-Fi seadistuse käivitamine.
• WPS-režiimi lubamiseks vajutage ja 

hoidke all nuppu 3 sekundit.
• AP-režiimi lubamiseks vajutage ja 

hoidke all nuppu 8 sekundit.

f  For service (täiendamiseks)
• USB-pesa on ette nähtud vaid kõlari 

tarkvara täiendamiseks. Seda ei saa 
kasutada esitamiseks.

g  DC in (DC-pesa)
• Ühendage vooluvõrku.

h 
• Vajutage ja hoidke, et aktiveerida 

sidumise funktsioon või katkestada 
ühendus seotud Bluetooth-seadmega.

i  Reset (taasta tavasätted)
• Vajutage terava esemega 5 sekundit, 

et taastada tehase tavasätted.

j  Audio in (helisisend)
• Helisisendi pesa (3,5 mm) välise 

heliseadme ühendamiseks.

k Integreeritud LED-valgustus
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3 Alustamine

Vooluvõrku ühendamine
• Kõlar kasutab toiteks alalisvoolusisendit.
• Ühendage adapteri toitekaabel kõlari 

pesasse DC in ja seejärel pistikupessa.
• Toote kahjustamise oht! Veenduge, et 

toitejuhtme pinge vastaks toote taha või 
alla prinditud pingele.

LED olek Olek

Põleb 40 sekundit 
siniselt

Ruuteriga üritatakse luua  
ühendust

Lülitub välja Wi-Fi-ühenduse loomine  
õnnestus

Vilgub punaselt  
5 sekundit

Wi-Fi-ühenduse loomine  
ebaõnnestus

1

40 sek

Sisse- ja väljalülitamine

Kõlari väljalülitamiseks eemaldage adapteri 
toitejuhe pistikupesast.

Märkus

 • Kõlar lülitub ise välja 15 minuti pärast, kui kasutaja ei 
kasuta seda enam ja muusika enam ei mängi.
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4 Ühendamine

Wi-Fi-ga ühendamine 
(juhtmevaba toiming)

(iOSile ja Androidile)
Selle seadme, mobiiltelefonide ja nuhvlite 
(sh iPadi, iPhone’i, iPod touchi, Android 
telefoni) ühendamisel samasse Wi-Fi 
võrku saate seejärel kuulata DTS Play-fi 
Philips Sound rakendusest ribakõlariga 
kuulatavaid helifaile.

1 Laadige alla ja paigaldage DTS Play-fi  
Philips Sound rakendus telefoni või 
nuhvli.

Philips Sound

• Kindlasti veenduge, et ruuter oleks 
sisselülitatud ja töökorras.

Märkus

 • Olenevalt seadme versioonist võib ekraani sisu 
ja toimingud erineda.

2 Ühendage telefon või nuhvel 
ribakõlariga samasse Wi-Fi võrku.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Wi-Fi sisselülitamiseks vajutage ja 
hoidke all korpuse taga asuvat  

 (Wi-Fi) nuppu 8 sekundit.

8 sek

 å Kuni kõlarist kostub heli teist 
korda ja seejärel vabastage nupp.

Kaks tooni

4 Oodake kuni korpuse ees asuv Wi-Fi 
märgutuli hakkab vilkuma aeglaselt. 
Aeglane vilkumine tähendab, et 
kõlaris käivitub Wi-Fi seadistusrežiim.

Kiire vilkumine Aeglane vilkumine
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5 Avage DTS Play-fi Philips Sound 
rakendus. Selle toote ühendamiseks 
Wi-Fi-võrku järgige rakenduse 
juhiseid.

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 Pärast Wi-Fi käivitamise õnnestumist 
jääb Wi-Fi märgutuli püsivalt põlema. 
Pärast toote seadistamist Wi-Fi võrgus 
saate seda hallata igast sama võrku 
kasutavast nutitelefonist või nuhvlist.

7 Pärast ühendamist saate muuta 
seadme nime. Saate valida mitme 
nime seast või luua ise, selleks valige 
nimeloendi lõpus Custom Name (enda 
valitud nimi). Muidu kasutatakse 
tavanime.

8 Pärast ühendamist võib 
toode uuendada tarkvara. 
Esmaseadistamisel värskendage 
uusimale tarkvarale. Tarkvarauuendus 
võib kesta mitu minutit. Uuendamisel 
ärge eemaldage kõlarit vooluvõrgust, 
lülitage seadet välja ega katkestage 
internetiühendust.

Märkus

 • Pärast ühendamist võib toode uuendada 
tarkvara. Pärast esmaseadistust nõutakse 
värskendust. Värskendamisest loobumine 
takistab toote kõikide võimaluste kasutamist.

 • Esmaseadistuse nurjumisel hoidke all 
ribakõlari  (Wi-Fi) nuppu kaheksa sekundit 
kuni kuulete heli veel kord ja Wi-Fi tuli 
vilgub aeglaselt. Taastage Wi-Fi ühendus, 
taaskäivitage rakendus ja avage seadistus 
uuesti.

 • Võrgu vahetamiseks peate seadistama 
ühenduse uuesti. Wi-Fi ühenduse taastamiseks 
vajutage ja hoidke all ribakõlari  (Wi-Fi) 
nuppu kaheksa sekundit.

 • Esmaseadistuse nurjumisel sulgege DTS Play-fi 
Philips Sound rakendus. Taaskäivitage rakendus 
ja avage seadistus uuesti.
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AirPlay seadistamine
Kasutage AirPlayd, et luua Wi-Fi-ühendus 
iOS-seadme (iOS7 või uuem) ja kõlari 
vahel.

1 iOS seade: Sätted > Wi-Fi > valige 
koduvõrk [Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Minge Wi-Fi häälestusse. Play-Fi  
seadme nimi ilmub viieks 
sekundiks.

Settings

 å Valige AirPlay seadistamisel  
Play-fi seade.

 å Pärast seadistamist vajutage 
„Done“.

 å Pärast Wi-Fi käivitamise 
õnnestumist jääb Wi-Fi märgutuli 
püsivalt põlema.

Püsiv

2 Seadme nimetamiseks naasege 
rakendusse Philips Sound.

3 Pärast ühendamist saate muuta 
seadme nime. Saate valida mitme 
nime seast või luua ise, selleks valige 
nimeloendi lõpus Custom Name (enda 
valitud nimi). Muidu kasutatakse 
tavanime.

WPS-režiim
Wi-Fi kaitstud seadistusega (WPS) ruuteril 
ei pea ühendamise häälestamisel 
sisestama parooli.

1 Vajutage ja 
hoidke all  

 (Wi-Fi) nuppu  
3 sekundit. 
Kuulete heli ja 
Wi-Fi tuli vilgub 
kaks korda.

2 Vajutage ruuteri WPS-nuppu. Nupp 
on tavaliselt tähistatud WPS-logoga.

3 Pärast Wi-Fi käivitamise õnnestumist 
jääb Wi-Fi märgutuli püsivalt põlema.

Märkus

 • WPS ei pruugi olla kõikidel ruuteritel. WPS-i 
puudumisel kasutage tavalist Wi-Fi seadistust.

 • WPS-režiimist väljumiseks vajutage korra  
 Wi-Fi nuppu või see lülitub ise välja 2 minuti 

pärast.

WPS
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Kõlari sidumine Philips 
Play-fi teleriga

1 Lülitage sisse internetiühendusega 
DTS Play-fi teler.

 » Teleri heli vaigistatakse.

2 Avage teleri menüü Settings (Sätted).

 » Settings > Sound > DTS Play-fi 
(Sätted > Heli > 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

SolidPüsiv

Ruumilise heli seadistamine 
Järgige seadistust ekraanil.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

Teleri heli seadistamine
Lisaks saate edastada teleri heli kõlaritele 
juhtmevabalt. Järgige seadistust ekraanil.

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 Valgustuse 
kasutamine

Kõlarisse integreeritud valgustuse 
saab panna järgima Philips Ambilight 
teleri värvi. Selle asemel saate ka panna 
valgustuse kuvama eelseadistatud 
värvistiili või lülitada valguse välja.

Vajutage kõlaril korduvalt nuppu ,  
et vahetada valgustuse režiimi: 1. Kasuta 
Ambilighti / järgi muusikat (kui Ambilight 
telerit ei ole seotud või ühendus teleriga 
on katkestatud), 2. Meeleoluvalgus,  
3. Väljas.

5 sek

Ambilight teleriga 
sidumine
Seadistage oma kõlarid järgima Ambilight 
teleri värve. Kõlar laiendab teleekraanilt 
tulevat Ambilight efekti.

1 Enne seadistamist veenduge, et kõlar 
ja teler on ühendatud samasse Wi-Fi-
võrku.

2 Lülitage Philips Ambilight teler sisse. 
Ambilight teleri sidumiseks vajalikud 
seadistused tuleb teha teleris.

3 Aktiveerige seadistamine nii, nagu 
näidatakse Ambilight teleris:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(Sätted > Ambilight > Ambilighti 
laiendamine > Ambilight+Philipsi 
juhtmevabad kodukõlarid > Seadista).

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 Järgiga teleris kuvatavaid 
seadistusjuhiseid. See juhendab teid 
pikalt hoidma kõlaril nuppu ,  
et aktiveerida Ambilight teleriga 
sidumise režiim.

5 Kui kõlar on sidumiseks valmis, 
vilguvad LED-tuled kollaselt.

5 sek

6 Kui kõlar on Ambilight teleriga 
seotud, järgib kõlari LED-valgustus 
Ambilight teleri valgustust.

Märkus

 • Sidumine aegub 2 minuti möödudes.
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Muusika järgimine
Kui Ambilight telerit ei ole seotud või 
ühendus teleriga on katkestatud, lülitub 
kõlari LED-valgustus muusika esitamisel 
automaatselt muusika järgimise režiimile.
Saate valida erinevate stiilide vahel, mis 
järgivad heli dünaamikat.

1 LED-valgustuse kasutamiseks vajutage 
kõlaril nuppu , et valida režiim 1 – 
kasuta Ambilighti / järgi muusikat.

2 Saate valida eelseadistatud 
värvistiilide vahel. Värvi vahetamiseks 
vajutage nuppusid  ja  
samaaegselt ja valige endale sobiv 
värvistiil.

Meeleoluvalguse režiim
Kõlari meeleoluvalguse režiim 
(puherežiim) võimaldab lülitada LED-
valgustuse (ühtlane valgus) sisse nii heliga 
kui helita. Nii saate valgustada oma tuba 
LED-valgustusega.

1 LED-valgustuse kasutamiseks vajutage 
kõlaril nuppu , et valida režiim 2 – 
meeleoluvalgus.

2 Saate valida eelseadistatud 
värvistiilide vahel. Värvi vahetamiseks 
vajutage nuppusid  ja  
samaaegselt ja valige endale sobiv 
värvistiil.

Saadaolevad meeleoluvalguse stiilid on:
• soe valge – vaikimisi ühtlane värvus,
• kuum laava – punane ühtlane värvus,
• sügav vesi – sinine ühtlane valgus,
• roheline loodus – roheline ühtlane 

värvus,
• apelsin – oranž ühtlane värvus,
• sidrun – kollane ühtlane värvus,
• lavendel – helelilla ühtlane värvus.
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Märkus

 • Meeleoluvalguse režiimi kasutades hoidke kõlar 
vooluvõrku ühendatuna. Võrgu- või Bluetoothi 
ühendus ei ole meeleoluvalguse režiimis vajalik.

Heleduse reguleerimine
Valige LED-valgustuse heleduse tase.
• Vajutage nuppe  ja  samaaegselt, 

et tõsta LED-valgustuse heledust.
• Vajutage nuppe  ja  samaaegselt, 

et vähendada LED-valgustuse 
heledust.

LED-valgustuse 
väljalülitamine
LED-valgustuse väljalülitamiseks vajutage 
kõlaril nuppu , et valida režiim 3 – 
väljas.

Ülevaade

Režiim Ambilight teler LED olek Toiming

1

Ambilight teleri 
järgimine

On seotud Järgib Ambilight teleri värvi • Vajutage ja hoidke  
3 sekundit, et aktiveerida 
sidumise režiim

Muusika 
järgimine

Ei ole 
ühendatud

Muutub esitatava muusika 
rütmis.

• Värvi valimiseks vajutage 
koos nuppe  ja .

• Heleduse tõstmiseks/
vähendamiseks vajutage 
koos nuppe  ja .

2
Meeleoluvalgus 
(puhkerežiim)

Ühtlane värv

3 Väljas Väljas
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6 Esitamine

Esitamine Bluetooth-
seadmetest
Selle kõlariga saate nautida heli oma 
Bluetooth-seadmest.

Märkus

 • Veenduge, et Bluetoothi funktsioon on teie seadmes 
sisse lülitatud.

 • Maksimaalne kaugus kõlari ja Bluetooth-seadme 
ühendamiseks on 20 meetrit.

 • Hoidke eemale teistest elektroonikaseadmetest, mis 
võivad ühendust häirida.

1 Vajutage ja hoidke kõlari tagaosas 
olevat nuppu  8 sekundit, et 
aktiveerida Bluetoothi teel sidumise 
režiim.

2 Ühendamiseks lubage Bluetooth-
seadmes Bluetooth, otsige ja valige 
"Play-Fi Device (XXXXXX)-BT“.

3 Valige ja esitage Bluetooth-seadme 
helifaile või muusikat.

LED-näidik Kirjeldus

Vilgub aeglaselt 
siniselt

• Sidumiseks valmis
• Viimati ühendatud 

seadme uuesti 
ühendamine 

Püsiv sinine Ühendatud

Märkus

 • Seadme lahti ühendamiseks vajutage ja hoidke all   
2 sekundit kuni LED-näidik vilgub kiiresti siniselt.

 • Kõlari sisselülitamisel üritab see alati ise ühenduda 
viimati edukalt ühendatud seadmega.

 • Sidumisteabe kustutamiseks vajutage ja hoidke all 
nuppu  6 sekundit, kuni LED-näidik vilgub aeglaselt 
siniselt.

Esitamise juhtimine
Muusika esitamisel

Vajutage esituse pausile panemiseks 
või jätkamiseks

Muutke helitugevust

Kuulamine välisseadmest

1

2

Ühendage MP3-mängija, et esitada 
helifaile või muusikat.

Mida vajad
• MP3-mängija
• 3,5 mm stereohelikaabel

1 Ühendage MP3-mängija 3,5 mm 
stereohelikaabli abil kõlari pesaga 
AUDIO IN.

2 Vajutage nuppe oma MP3-mängijal, 
et valida ja esitada helifaile või 
muusikat.

Spotify kuulamine
Kasutage telefoni, nuhvlit või arvutit 
Spotify kaugjuhtimispuldina.
Juhis asub spotify.com/connect.
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Riistvara täiendamine
Parimate võimaluste ja abi saamiseks 
uuendage toode riistvara uusimale 
versioonile.

Uuendage riistvara Philips Soundiga
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Sätted > Peenhäälesta/uuenda riistvara)

Peamise juhtseadme (MCU) ja digitaalse 
signaalitöötluse (DSP) riistvara saab 
uuendada uusimale versioonile DTS  
Play-fi Philips Soundi kaudu. Selleks avage 
sätete menüü ja valige „PS Fine Tune / 
Update Firmware“. Täienduse avaldamisel 
saab täiendada automaatselt, kui 
vajutada täiustamisikooni.

Pärast toote ühendamist Wi-Figa 
suudab see vastu võtta riistvara 
uuendust juhtmevabalt. Toote jõudluse 
täiendamiseks uuendage alati uusimale 
versioonile.

Tehaseseadetele 
lähtestamine
Taastage seadme tavasätted.

1 Ühendage kõlar vooluvõrku ja 
hoidke nõela abil 5 sekundit all kõlari 
tagaküljel asuvat nuppu Reset.

 å Kuulete heli ja seejärel kõlar 
taaskäivitub automaatselt.

 å Kõlar on lähestatud 
tehaseseadetele.
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7 Toote 
tehnilised 
andmed 

Märkus

 • Toote andmeid võidaks ette teatamata muuta.

 

Üldine teave
Toiteallikas 100-240 V~, 50/60 Hz

Energiatarve < 60 W

Ooterežiimi 
energiakulu < 0,5 W

Mõõtmed (L x K x S) 142 x 253 x 142 mm

Kaal (põhiseade) 2,328 kg

Töötemperatuur 0°C – 40°C 
 

Võimendi
Väljundvõimsus

60 W RMS
120 W MAX

Sageduskaja 50 kuni 20000 Hz

Müra suhe > 70 db

Harmoonmoonutus 1%
 

Kõlarid
Takistus 4 oHm

Sisendvõimsus
30 W (madalsageduskõlar)
20 W (ülessuunatud kõlar)
10 W (kõrgsageduskõlar)

Kõlari element

1 x 3,5” madalsageduskõlar
1 x 25 mm kõrgsageduskõlar
2 x passiivfiltrit
1 x 2,5” ülessuunatud  
kesksageduskõlar

Bluetooth
Bluetoothi versioon V5.0, AAC, SBC

Sagedusvahemik 2402 ~ 2480 MHz

Maksimaalne 
ülekandevõimsus 4 dBm 

Ühilduvad Bluetoothi 
profiilid A2DP

Bluetoothi vahemik u 20 m
 

Toetatav võrk
Juhtmevaba võrk 802.11 a/b/g/n/ac

2.4G Wi-Fi-saatja 
sagedusvahemik 2412–2462 MHz

2.4G Wi-Fi-saatja 
võimsus 13±2 dBm

5G Wi-Fi-saatja 
sagedusvahemik 5150–5850 MHz

5G Wi-Fi-saatja 
võimsus 11±2 dBm
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8 Tõrkeotsing

Hoiatus

 • Elektrilöögi oht. Ärge kunagi eemaldage toote korpust.

Garantii kehtib kuni parandate toodet ise.
Kui teil tekib toote kasutamisel probleeme, 
kontrollige enne teenindusse pöördumist 
järgmiseid punkte. Probleemide jätkumisel 
hankige abi veebiaadressilt  
www.philips.com/support.

Üldine teave
Puudub vool
• Veenduge, et pistikupesas on vool.
• Veenduge, et kõlari pesa DC IN on õigesti 

ühendatud.
• Energia säästmiseks lülitub kõlar 

automaatselt välja, kui 15 minuti jooksul ei 
vastu võetud ühtegi helisignaali või ei ole 
ühendatud ühtegi heliseadet.

Heli puudub
• Muutke kõlari helitugevust.
• Muutke ühendatud seadme helitugevust.
• Režiimi AUDIO IN kasutades veenduge, et 

muusika esitamine Bluetoothi kaudu on 
lõpetatud.

• Veenduge, et Bluetooth-seade on 
kasutamiseks sobival kaugusel.

Kõlar ei reageeri
• Taaskäivitage kõlar

Bluetooth
Ühendatud Bluetooth-seadme heli kvaliteet 
on kehv.
• Bluetoothi vastuvõtt on kehv. Liigutage 

seadet kõlarile lähemale või eemaldage 
kõik seadme ja kõlari vahelised takistused.

Ma ei leia Bluetooth-loendist Bluetoothi 
nime.
• Veenduge, kas Bluetooth on seadmes sees.
• Siduge seade uuesti oma Bluetooth-

seadmega.

Ei saa luua ühendust oma Bluetooth-
seadmega.
• Seadme Bluetooth on keelatud. Selle 

lubamiseks vt seadme kasutusjuhendit.
• Kõlar pole sidumisrežiimis.
• See toode on juba ühendatud muu 

Bluetooth-seadmega. Katkesta ühendus ja 
proovi uuesti.

Wi-Fi
Wi-Fi ühendus nurjub.
• Kontrollige ruuteri WLAN-võrgu saadavust.
• Asetage Wi-Fi ruuter seadmele lähemale.
• Veenduge parooli õigsuses.
• Kontrollige WLAN-i või taaskäivitage 

modem ja Wi-Fi ruuter.

Play-fi
Rakendusest ei avastatud play-figa toetatud 
seadmeid.
• Veenduge, et Wi-Fi oleks ühendatud 

seadmega.

Play-fi muusika esitamine nurjus.
• Teatud võrguteenus või seadme sisu 

ei pruugi olla juurdepääsetav, kui 
teenusepakkuja sulgeb oma teenuse.

• Esmaseadistuse nurjumisel sulgege 
DTS Play-fi Philips Sound rakendus. 
Taaskäivitage rakendus.

• Kui kõlar on Stereo Pairs (Stereopaarid) 
või Surround Sound (Ruumiline heli), peab 
kõlar enne eraldi kasutamist olema lahti 
seotud rakendusest.
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9 Teatised
Selle seadme mis tahes muudatused, mis pole 
saanud sõnaselget ettevõtte MMD Hong Kong 
Holding Limited heakskiitu, võivad tühistada 
kasutaja õiguse toote käsitsemiseks.

Vastavus

TP Vision Europe B.V. teatab käesolevaga, 
et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU 
tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele 
nõuetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav 
veebiaadressilt www.philips.com/support.

Keskkonna eest 
hoolitsemine
Vana toote kasutuselt kõrvaldamine

Toode on disainitud ja valmistatud 
kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, 
mida saab taastöödelda- ja kasutada.

See tootel olev sümbol tähendab, et tootele 
kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU.

See sümbol tähendab, et toode sisaldab 
Euroopa direktiiviga 2013/56/EU 
kooskõlastatud akusid, mida ei saa kõrvaldada 
tavaliste olmejäätmete hulka. Leidke enda 
jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste 
toodete ning akude kogumissüsteem. Järgige 
kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet 
ning akusid tavaliste olmejäätmete sekka. 
Vanade toodete ja akude nõuetekohane 
kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu 
tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Keskkonnahoidlikkus
Kogu liigne pakend tuleb kõrvaldada. 
Üritasime pakendi teha kolmest hõlpsast 
lahtivõetavast materjalist: papp (karp), 
polüstüreenvaht (puhver) ja polüeteenist vaht 
(kotid ja kaitsev vahtleht).
Süsteem sisaldab taastöödeldavaid- ja 
kasutatavaid materjale, mille peab lahti võtma 
pädev ettevõtte. Järgige kohalikke määruseid, 
mis reguleerivad pakkematerjalide, tühjade 
akude ja vana seadme kõrvaldamist.

FCC avaldus (ainult USA 
ja Kanada)
See seade vastab FCC eeskirjade 15. jaotises 
esitatud nõuetele. Kasutamine allub järgmisele 
kahele tingimusele: (1) see seade ei tohi 
põhjustada kahjulikke häireid, ja (2) see seade 
peab taluma kõiki häired, kaasa arvatud 
häireid, mis võivad põhjustada seadme 
soovimatute operatsioonide teostamist.

Hoiatus

 • Selle seadme muudatused või parandused, mis on 
teostatud ilma vastavuse eest vastutava osapoole 
selgesõnalise heakskiiduta, võivad tühistada kasutaja 
õiguse seadet käsitseda.

Märkus

 • Seda seadet on katsetatud ja leiti, et see vastab B-klassi 
digitaalse seadme piirangutele, vastavalt FCC reeglite 
Osale 15.
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Need piirangud pakuvad kaitset kahjulike 
häirete eest elurajoonides.
See seadmestik loob, kasutab ja kiirgab 
raadiosageduslikku energiat ning kui seda 
ei kasutata kooskõlas toodud juhistega, 
võib see põhjustada raadiosidele kahjulikke 
häireid. Sellegipoolest ei ole mingit tagatist, 
et mõne seadme paigaldamisel häireid ei 
esine. Kui seade häirib kahjulikult raadio 
või teleka vastuvõttu, mida saab kontrollida 
seadme sisse/välja lülitamisega, siis julgustame 
kasutajat häire parandamist proovima ühe või 
mitme järgneva meetodiga:
(1) Muutke vastuvõtu antenni suunda või 

asukohta.
(2) Suurendage kaugust seadme ja vastuvõtja 

vahel.
(3) Pistke seade elektrikaitsega pistikupesasse, 

millega vastuvõtja pole ühendatud. 
(4) Võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja 

või kogenud raadio/TV tehnikuga.

RF-hoiatuse avaldus
Seadet on kontrollitud, et hinnata selle 
vastavust üldiste RF-väljadega kokkupuute 
nõuetele. Seadet saab piiranguteta kasutata 
kaasaskantavates kokkupuute tingimustes.

IC-Kanada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
See seade sisaldab litsentsi, mitte raadiosaatjat 
ega vastuvõtjat, mis alluvad Kanada 
innovatsiooni-, teaduse- ja majandusarengu 
ministeeriumile, va RSS(id). Kasutamine allub 
järgmisele kahele tingimusele:

1 Seade ei tohi põhjustada häireid.

2 Seade peab vastu võtma kõik (sh seadme 
soovimatut talitlust põhjustada võivad) 
häired.
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Kaubamärgi teatis

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.



Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Viimased 
uuendused ja dokumendid leiate veebilehelt  
www.Philips.com/support. Philips ja Philips Shield Emblem on 
ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning 
neile kohaldub litsents.
Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte  
MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest 
ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele 
garantii.
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