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1 Svarīgi

Drošība
Svarīgi drošības norādījumi
• Pārliecinieties, ka barošanas avota 

spriegums atbilst spriegumam, kas 
norādīts produkta aizmugurē vai apakšā.

• Skaļruni nedrīkst pakļaut pilēšanai vai 
šļakstiem.

• Nenovietojiet uz skaļruņa nekādus 
bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu 
pildītus priekšmetus, aizdegtas sveces).

• Pārliecinieties, ka ap skaļruni ir pietiekami 
daudz brīvas vietas ventilācijai.

• Lūdzu, lietojiet skaļruni drošā veidā vidē ar 
temperatūru no 0°C līdz +45°C.

• Izmantojiet tikai pierīces un piederumus, 
ko norādījis ražotājs.

Brīdinājums

 • Nekad nenoņemiet skaļruņa korpusu.
 • Nekad neeļļojiet skaļruņa daļas.
 • Novietojiet skaļruni uz līdzenas, cietas un stabilas 

virsmas.
 • Nekad nenovietojiet skaļruni uz cita elektroaprīkojuma.
 • Lietojiet skaļruni tikai telpās. Sargiet skaļruni no ūdens, 

mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar ūdeni.
 • Sargiet skaļruni no tiešiem saules stariem, atklātas 

liesmas un karstuma.
 • Ja akumulators tiek nomainīts ar nepareiza tipa 

akumulatoru, pastāv sprādziena risks.

5G Wi-Fi ierīcei

Ierīci lietošanai 5150–5350 MHz joslā 
ir paredzēts izmantot tikai telpās, lai 
samazinātu iespējamus kaitīgus traucējumus 
kopkanālu mobilajām satelīta sistēmām.

Palīdzība un atbalsts

Lai saņemtu palīdzību tiešsaistē, 
apmeklējiet www.philips.com/support:
• lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu un 

ātras darba sākšanas ceļvedi
• skatieties video pamācības (pieejami tikai 

atsevišķiem modeļiem)
• atrodiet atbildes uz bieži uzdotiem 

jautājumiem (BUJ)
• uzdodiet mums jautājumu e-pastā
• tērzējiet ar mūsu atbalsta dienesta 

pārstāvi.

Izpildiet tīmekļa vietnē sniegtos 
norādījumus, lai atlasītu savu valodu, pēc 
tam ievadiet produkta modeļa numuru.
Varat arī sazināties ar Patērētāju 
apkalpošanas dienestu savā valstī. Pirms 
sazināties, pierakstiet sava produkta modeļa 
numuru un sērijas numuru. Šo informāciju 
varat atrast produkta aizmugurē vai apakšā.
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2 Jūsu bezvadu 
skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam 
Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips 
piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu 
tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Komplektā iekļauts
Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojumā 
iekļautos priekšmetus:
• Skaļrunis
• Strāvas adapteris
• Barošanas kabelis
• Īsā lietošanas pamācība
• Drošības lapa
• Starptautiskā garantija

Skaļruņa pārskats

Priekš-
puse

11

10

Aizmu-
gure

a 
• Norāda statusu.
• Nospiediet un turiet 3 sekundes, lai 

savienotu pārī ar Ambilight TV.
• Nospiediet, lai atlasītu LED gaismas 

režīmu.

b 
• Nospiediet, lai palielinātu vai 

samazinātu skaļumu.
• Nospiediet  un  vienu reizi, lai 

palielinātu LED gaismas spilgtumu.
• Nospiediet  un  vienu reizi, lai 

samazinātu LED gaismas spilgtumu.

c 
• Atskaņojiet, pauzējiet vai atsāciet 

Bluetooth/Play-Fi atskaņošanu.
• Nospiediet  un  vienu reizi, lai 

atlasītu LED gaismas krāsu.

d Wi-Fi LED indikators (Balts)
LED stāvoklis Statuss

Mirgo Wi-Fi piekļuves punkta  
(Access Point, AP) režīms

Divkārši 
mirgo

Wi-Fi aizsargātas  
iestatīšanas (WPS) režīms

Nepārtraukti 
deg

Sekmīgi savienots /  
Savienots pārī
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e  Wi-Fi iestatīšanas poga
• Aktivizē Wi-Fi iestatīšanu Play-Fi 

vajadzībām.
• Nospiediet pogu un turiet 3 sekundes, 

lai aktivizētu WPS režīmu.
• Nospiediet pogu un turiet 8 sekundes, 

lai aktivizētu AP režīmu.

f  For service (Jaunināšanai)
• USB ligzda tikai skaļruņa 

programmatūras jaunināšanai. Nav 
atskaņošanas funkcijas.

g  DC in (Līdzstrāvas ieeja)
• Savienojiet ar barošanas avotu.

h 
• Nospiediet un turiet, lai aktivizētu 

savienošanas pārī funkciju vai 
atvienotu pārī savienoto Bluetooth 
ierīci.

i  Reset (Atiestatīt)
• Izmantojot asu priekšmetu, nospiediet 

uz 5 sekundēm, lai atjaunotu rūpnīcas 
noklusējuma iestatījumus.

j  Audio in (Audio ieeja)
• Audio ieejas ligzda (3,5 mm) ārējai 

audio ierīcei.

k Iebūvēta LED gaisma
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3 Lietošana

Savienošana ar barošanas 
avotu
• Skaļruni darbina, izmantojot līdzstrāvas 

ieeju.
• Savienojiet adaptera kabeli ar skaļruņa  

DC in portu un pēc tam ar strāvas ligzdu.
• Produkta bojājuma risks! Pārliecinieties, 

ka barošanas avota spriegums atbilst 
spriegumam, kas norādīts produkta 
aizmugurē vai apakšā.

LED stāvoklis Statuss

Zilā krāsā 40 sekundes Mēģina savienoties  
ar maršrutētāju

Izslēgts Wi-Fi savienojums  
sekmīgi izveidots

5 sekundes mirgo 
sarkanā krāsā

Neizdevās izveidot  
Wi-Fi savienojumu

1

40 sekundes

Ieslēgšana un izslēgšana

Atvienojiet adaptera kabeli no strāvas ligzdas, 
lai izslēgtu skaļruni.

Piezīme

 • Skaļrunis automātiski izslēgsies, ja 15 minūtes lietotājs 
neveiks nekādas darbības un neatskaņos mūziku.
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4 Savienošana

Wi-Fi savienojums 
(bezvadu darbība)

(iOS un Android versijai)
Savienojot šo ierīci un mobilos tālruņus, 
planšetdatorus (piemēram, iPad, iPhone, 
iPod touch, Android tālruņus u.c.) ar vienu 
un to pašu Wi-Fi tīklu, jūs varat izmantot 
Philips Sound lietotni, ko nodrošina  
DTS Play-Fi, lai vadītu soundbar skaļruni 
un klausītos audio failus.

1 Lejupielādējiet un instalējiet tālrunī 
vai planšetdatorā Philips Sound 
lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi.

Philips Sound

• Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir 
ieslēgts un pareizi darbojas.

Piezīme

 • Atkarībā no ierīces versijas darbību ekrāns un 
darbību veikšanas veids var atšķirties.

2 Savienojiet tālruni vai planšetdatoru 
ar Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties savienot 
soundbar skaļruni.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Nospiediet un 8 sekundes turiet  
 (Wi-Fi) pogu, kas atrodas 

aizmugurē, lai aktivizētu Wi-Fi 
savienojumu.

8 sekundes

 å Kad skaļrunis atskaņo otro 
signālu, atlaidiet pogu.

Divi signāli

4 Uzgaidiet, līdz Wi-Fi gaismas 
indikators priekšpusē pāriet no ātras 
mirgošanas uz lēnu pulsēšanu. Lēnā 
pulsēšana norāda, ka skaļrunis pāriet 
Wi-Fi iestatīšanas režīmā.

Ātri mirgo Lēni pulsē
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5 Palaidiet Philips Sound lietotni, 
ko nodrošina DTS Play-Fi. Izpildiet 
lietotnes norādījumus, lai savienotu šo 
produktu ar jūsu Wi-Fi tīklu.

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 Pēc sekmīgas Wi-Fi savienošanas  
Wi-Fi gaismas indikators beigs 
pulsēt un degs nepārtraukti. Pēc šī 
produkta iestatīšanas Wi-Fi tīklā varat 
to vadīt no jebkura viedtālruņa vai 
planšetdatora tajā pašā tīklā.

7 Pēc savienošanas varat mainīt ierīces 
nosaukumu. Jūs varat izvēlēties kādu 
no piedāvātajiem nosaukumiem vai 
izveidot savu, izvēloties Custom Name 
(Pielāgot nosaukumu) saraksta beigās. 
Pretējā gadījumā tiks izmantots 
noklusējuma nosaukums.

8 Pēc savienošanas šis produkts var 
veikt programmatūras atjaunināšanu. 
Veiciet programmatūras jaunināšanu, 
pirmo reizi veicot iestatīšanu. 
Programmatūras jaunināšana 
var aizņemt vairākas minūtes. 
Jaunināšanas laikā neatvienojiet 
skaļruni, neizslēdziet ierīci un 
neatvienojiet tīklu.

Piezīme

 • Pēc savienošanas produkts var veikt 
programmatūras atjaunināšanu. Jaunināšana 
ir nepieciešama pēc sākotnējās iestatīšanas. 
Neveicot jaunināšanu, atsevišķas produkta 
funkcijas var nebūt pieejamas.

 • Ja pirmajā reizē iestatīšana neizdodas, turiet  
 (Wi-Fi) pogu uz soundbar skaļruņa  

8 sekundes, līdz atskan otrais signāls un Wi-Fi 
lampiņa pāriet uz lēnu pulsēšanu. Atiestatiet 
Wi-Fi savienojumu, restartējiet lietotni un 
sāciet iestatīšanu no jauna.

 • Ja vēlaties mainīt tīklu, izveidojiet savienojumu 
no jauna. Nospiediet un turiet  (Wi-Fi) pogu 
uz soundbar skaļruņa 8 sekundes, lai atiestatītu 
Wi-Fi savienojumu.

 • Ja pirmajā reizē iestatīšana neizdodas, aizveriet 
Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. 
Restartējiet lietotni un mēģiniet vēlreiz veikt 
iestatīšanu.
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AirPlay iestatīšana
Izmantojiet AirPlay, lai izveidotu iOS 
ierīces (iOS7 vai jaunākas versijas) un 
skaļruņa Wi-Fi savienojumu.

1 iOS ierīce: Iestatījumi > Wi-Fi > atlasiet 
mājas tīklu [Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Dodieties uz Wi-Fi iestatīšanu. 
Play-Fi ierīces nosaukums tiek 
parādīts aptuveni pēc  
5 sekundēm.

Settings

 å Airplay iestatījumos atlasiet  
Play-Fi ierīci.

 å Kad iestatīšana ir pabeigta, 
nospiediet “Done”.

 å Pēc sekmīgas Wi-Fi savienošanas 
Wi-Fi gaismas indikators beigs 
pulsēt un degs nepārtraukti.

Nepārtraukts

2 Atgriezieties Philips Sound lietotnē, lai 
norādītu ierīces nosaukumu.

3 Pēc savienošanas varat mainīt ierīces 
nosaukumu. Jūs varat izvēlēties kādu 
no piedāvātajiem nosaukumiem vai 
izveidot savu, izvēloties Custom Name 
(Pielāgot nosaukumu) saraksta beigās. 
Pretējā gadījumā tiks izmantots 
noklusējuma nosaukums.

WPS režīms
Ja jūsu maršrutētājam ir Wi-Fi aizsargāta 
iestatīšana (WPS), jūs varat izveidot 
savienojumu, neievadot paroli.

1 Nospiediet un 
turiet  (Wi-Fi) 
pogu 3 sekundes. 
Jūs dzirdēsiet 
signālu, un Wi-Fi  
lampiņa sāks 
divkāršu mirgošanu.

2 Nospiediet WPS pogu uz maršrutētāja. 
Parasti šī poga ir apzīmēta ar šo  
WPS logotipu.

3 Pēc sekmīgas Wi-Fi savienošanas  
Wi-Fi gaismas indikators beigs pulsēt 
un degs nepārtraukti.

Piezīme

 • WPS nav standarta funkcija uz visiem 
maršrutētājiem. Ja jūsu maršrutētājam nav 
WPS, izmantojiet standarta Wi-Fi iestatīšanu.

 • Nospiediet  (Wi-Fi) pogu vienu reizi, ja 
vēlaties iziet no WPS režīma, vai tas izslēgsies 
automātiski pēc 2 minūtēm.

WPS
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Skaļruņa savienošana ar 
Philips Play-fi iespējotu 
televizoru

1 Ieslēdziet DTS Play-Fi televizoru, kas 
savienots ar internetu.

 » Televizora skaņa ir izslēgta.

2 Atveriet televizora izvēlni Settings 
(Iestatījumi).

 » Settings > Sound > DTS Play-Fi 
(Iestatījumi > Skaņa > 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

SolidNepārtraukts

Telpiskas skaņas iestatīšana 
Izpildiet ekrānā sniegtos iestatīšanas 
norādījumus.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

Televizora audio iestatīšana
Jūs varat arī straumēt televizora audio 
uz mājas skaļruņiem bezvadu režīmā. 
Izpildiet ekrānā sniegtos iestatīšanas 
norādījumus.

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 Apgais-
mojums

Jūs varat iestatīt, lai skaļruņa iebūvētā 
LED gaisma sekotu Philips Ambilight TV 
krāsai. Varat arī iestatīt gaismu iepriekš 
iestatītā krāsā vai izslēgt gaismu.

Nospiediet skaļruņa  pogu atkārtoti, lai 
pārslēgtu gaismas režīmu: 1. Darboties ar 
Ambilight / Sekot mūzikai (kad Ambilight 
TV nav piesaistīts vai TV ir atvienots),  
2. Noskaņojuma gaisma, 3. Izslēgt.

5 sek.

Savienošana pārī ar 
Ambilight TV
Iestatiet, lai skaļruņi sekotu Ambilight TV 
krāsām. Skaļrunis paplašinās Ambilight 
efektu no televizora ekrāna.

1 Pirms sākat iestatīšanu, pārliecinieties, 
ka skaļrunis un televizors ir savienoti 
ar vienu un to pašu tīklu.

2 Ieslēdziet Philips Ambilight TV. 
Ambilight TV savienošana pārī ir jāveic 
televizorā.

3 Aktivizējiet konfigurāciju, kā parādīts 
Ambilight TV:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(Iestatījumi > Ambilight > Ambilight 
paplašinājums > Ambilight+Philips 
mājas bezvadu skaļruņi > Konfigurēt).

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 Izpildiet iestatīšanas norādījumus 
televizorā. Jums būs ilgstoši jānospiež 

 poga uz skaļruņa, lai veiktu 
savienošanu pārī ar Ambilight TV.

5 Kad skaļrunis ir gatavs savienošanai 
pārī, LED lampiņas mirgo dzeltenā 
krāsā.

5 sek.

6 Kad skaļrunis ir savienots pārī ar 
Ambilight TV, LED lampiņa uz skaļruņa 
sekos Ambilight TV.

Piezīme

 • Savienošanas pārī noildze ir 2 minūtes.
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Sekot mūzikai
Ja Ambilight TV nav piesaistīts vai 
televizors ir atvienots, mūzikas 
atskaņošanas laikā LED lampiņa uz 
skaļruņa automātiski pārslēgsies, lai 
sekotu mūzikai.
Jūs varat atlasīt vienu no stiliem, kas seko 
skaņas dinamikai.

1 Lai iestatītu LED gaismu, nospiediet  
 pogu uz skaļruņa, ieslēdzot  

1. režīmu "Darboties ar Ambilight / 
Sekot mūzikai".

2 Jūs varat atlasīt vienu no iepriekš 
iestatītajiem krāsu stiliem. Lai iestatītu 
krāsu, nospiediet  un , lai atlasītu 
vēlamo krāsu stilu.

Noskaņojuma gaismas 
režīms
Skaļruņa noskaņojuma gaismas režīms 
(Atpūtas režīms) ļauj ieslēgt LED gaismu 
(statisku gaismu) ar vai bez audio 
atskaņošanas. Jūs varat izgaismot telpu ar 
LED gaismu.

1 Lai iestatītu LED gaismu, nospiediet  
 pogu uz skaļruņa, ieslēdzot  

2. režīmu "Noskaņojuma gaisma".

2 Jūs varat atlasīt vienu no iepriekš 
iestatītajiem krāsu stiliem. Lai iestatītu 
krāsu, nospiediet  un , lai atlasītu 
vēlamo krāsu stilu.

Pieejamie noskaņojuma gaismas stili:
• Silti balts — noklusējuma statiska 

krāsa
• Karstā lava — sarkana statiska krāsa
• Dziļais ūdens — zila statiska krāsa
• Zaļā daba — zaļa statiska krāsa
• Oranžs — oranža statiska krāsa
• Citrons — dzeltena statiska krāsa
• Lavanda — gaiši violeta statiska krāsa
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Piezīme

 • Noskaņojuma gaismas režīmā uzturiet savienojumu ar 
barošanas avotu. Noskaņojuma gaismas režīmā tīkla 
vai Bluetooth savienojums nav nepieciešams.

Spilgtuma regulēšana
Iestatiet LED gaismas spilgtuma līmeni.
• Nospiediet  un  vienu reizi, lai 

palielinātu LED gaismas spilgtumu.
• Nospiediet  un  vienu reizi, lai 

samazinātu LED gaismas spilgtumu.

LED gaisma izslēgta
Lai izslēgtu LED gaismu, nospiediet  

 pogu uz skaļruņa, ieslēdzot 3. režīmu 
"Izslēgts”.

Pārskats

Režīms Ambilight TV LED stāvoklis Darbība

1

Sekot Ambilight 
TV

Savienots pārī Sekošana Ambilight TV 
krāsai

• Nospiediet un 3 sekundes 
turiet, lai ieslēgtu 
savienošanas pārī režīmu.

Sekot mūzikai Nav savienots 
pārī

Audio ritma maiņa, 
atskaņojot mūziku

• Nospiediet  un  pogu, 
lai atlasītu krāsu.

• Nospiediet  un  
pogu, lai palielinātu/
samazinātu spilgtumu.

2
Noskaņojuma 
gaisma (Atpūtas 
režīms)

Statiska krāsa

3 Izslēgts Izslēgts
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6 Atskaņošana

Atskaņošana no 
Bluetooth ierīcēm
Ar šo skaļruni varat baudīt audio no 
Bluetooth ierīces.

Piezīme

 • Pārliecinieties, ka ierīcē ir Iespējot Bluetooth funkcija.
 • Maksimālais attālums skaļruņa un Bluetooth ierīces 

savienošanai pārī ir 20 metri (66 pēdas).
 • Turiet prom no jebkādām citām elektroniskām ierīcēm, 

kas var radīt traucējumus.

1 Nospiediet un 8 sekundes turiet 
 korpusa aizmugurē, lai ieslēgtu 

Bluetooth savienošanas pārī režīmu.

2 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, 
atrodiet un atlasiet "Play-Fi Device 
(XXXXXX)-BT”, lai sāktu savienošanu.

3 Atlasiet un atskaņojiet audio failus vai 
mūziku savā Bluetooth ierīcē.

LED indikators Apraksts

Lēni mirgo zilā krāsā

• Gatavs savienošanai 
pārī

• Pēdējās savienotās 
ierīces atvienošana 

Deg zilā krāsā Savienots

Piezīme

 • Lai atvienotu ierīci, nospiediet un 2 sekundes turiet , 
līdz LED indikators ātri mirgo zilā krāsā.

 • Ieslēdzot skaļruni, tas vienmēr automātiski mēģina 
atkārtoti izveidot savienojumu ar pēdējo sekmīgi 
savienoto ierīci.

 • Lai izdzēstu savienošanas pārī informāciju, nospiediet 
un 6 sekundes turiet , līdz LED indikators lēni mirgo 
zilā krāsā.

Atskaņošanas vadība
Kad tiek atskaņota mūzika

Nospiediet, lai pauzētu vai atsāktu 
atskaņošanu

Noregulējiet skaļumu

Ārējas ierīces klausīšanās

1

2

Izveidojiet savienojumu ar MP3 
atskaņotāju, lai atskaņotu audio failus vai 
mūziku.

Kas jums ir vajadzīgs
• MP3 atskaņotājs.
• 3,5 mm stereo audio kabelis.

1 Izmantojot 3,5 mm stereo audio 
kabeli, savienojiet MP3 atskaņotāju ar 
AUDIO IN savienotāju uz šī produkta.

2 Nospiediet pogas uz MP3 atskaņotāja, 
lai atlasītu un atskaņotu audio failus 
vai mūziku.

Spotify klausīšanās
Izmantojiet tālruni, planšetdatoru vai 
datoru kā Spotify tālvadības pulti.
Dodieties uz spotify.com/connect,  
lai uzzinātu vairāk.
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Programmaparatūras 
jaunināšana
Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, 
atjauniniet produktu uz jaunāko 
programmaparatūras versiju.

Atjauniniet programmaparatūru, 
izmantojot Philips Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Iestatījumi > Precīza ieregulēšana / 
Programmaparatūras atjaunināšana)

MCU un DSP programmaparatūras 
jaunināšanu uz jaunāko versiju var veikt, 
izmantojot Philips Sound, ko nodrošina 
DTS Play-Fi. Dodieties uz iestatījumu 
izvēlni un atlasiet opciju PS Fine Tune / 
Update Firmware, lai to apskatītu. Ja ir 
pieejams jauninājums, varat nospiest uz 
ikonas, lai automātiski turpinātu.

Kad produkts ir savienots ar Wi-Fi, 
tas var saņemt programmaparatūras 
atjauninājumu bezvadu režīmā. Vienmēr 
izmantojiet jaunāko programmaparatūras 
versiju, lai uzlabotu produkta veiktspēju.

Rūpnīcas iestatījumu 
atjaunošana
Atjaunojiet ierīces noklusējuma 
iestatījumus.

1 Savienojiet skaļruni ar barošanas 
avotu. Izmantojiet adatu, lai uz  
5 sekundēm nospiestu Reset pogu 
skaļruņa aizmugurē.

 å Jūs dzirdēsiet signālu, un skaļrunis 
automātiski veiks restartēšanu.

 å Skaļrunim tiek atjaunoti rūpnīcas 
noklusējuma iestatījumi.
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7 Produkta 
specifikācijas 

Piezīme

 • Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja 
paziņojuma.

 

Vispārīga informācija
Barošanas avots 100-240 V~ 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš < 60 W

Enerģijas patēriņš 
gaidstāves režīmā < 0,5 W

Izmēri (P x A x Dz) 142 x 253 x 142 mm

Svars (galvenā ierīce) 2,328 kg

Darba temperatūra 0°C - 40°C 
 

Pastiprinātājs
Izejas jauda

60 W RMS
120 W MAKS.

Frekvenču raksturlīkne 50-20 000 Hz

Signāla un trokšņa 
attiecība > 70 db

Harmoniku radītais 
kropļojuma 
koeficients

1%

 

Skaļruņi
Pretestība 4 omi

Ieejas jauda

30 W (zemfrekvences 
skaļrunis)
20 W (“upfiring”)
10 W (tvīters)

Skaļruņa draiveris

1 x 3,5 collu zemfrekvences 
skaļrunis
1 x 25 mm tvīters
2 x pasīvi starotāji
1 x 2,5 collu “upfiring”,  
vidējais diapazons

Bluetooth
Bluetooth versija V5.0, AAC, SBC

Frekvenču diapazons 2402 ~ 2480 MHz

Maksimālā pārraides 
jauda 4 dBm 

Saderīgi Bluetooth 
profili A2DP

Bluetooth diapazons aptuveni 20 m
 

Atbalstītais tīkls
Bezvadu tīkls 802.11 a/b/g/n/ac

2.4G bezvadu raidītāja 
frekvenču diapazons 2412-2462 MHz

2.4G Wi-Fi raidītāja 
jauda 13±2 dBm

5G Wi-Fi raidītāja 
frekvenču diapazons 5150-5850 MHz

5G Wi-Fi raidītāja 
jauda 11±2 dBm
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8 Problēmu 
novēršana

Brīdinājums

 • Elektrotrieciena risks. Nekad nenoņemiet produkta 
apvalku.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet 
pats labot produktu.
Ja, lietojot produktu, saskaraties ar problēmām, 
izpildiet zemāk minēto, pirms vēršaties servisa 
centrā. Ja problēma joprojām pastāv, saņemiet 
atbalstu, apmeklējot www.philips.com/support.

Vispārīgi
Nav barošanas padeves
• Pārliecinieties, ka līdzstrāvas kontaktligzdā 

ir strāva.
• Pārliecinieties, ka skaļruņa DC IN ligzda ir 

pareizi savienota.
• Lai taupītu enerģiju, skaļrunis automātiski 

izslēdzas, ja 15 minūšu laikā netiek 
saņemts audio signāls vai netiek izveidots 
savienojums ar audio ierīci.

Nav skaņas
• Regulējiet skaļruņa skaļumu.
• Regulējiet savienotās ierīces skaļumu.
• AUDIO IN režīmā pārliecinieties, ka 

mūzikas atskaņošana, izmantojot 
Bluetooth, ir apturēta.

• Pārliecinieties, ka Bluetooth ierīce atrodas 
darbības diapazonā.

Skaļrunis nereaģē
• Restartējiet skaļruni.

Bluetooth
Zema kvalitāte, atskaņojot audio no 
savienotas Bluetooth ierīces.
• Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet 

ierīci tuvāk skaļrunim vai noņemiet 
jebkādus šķēršļus starp ierīci un skaļruni.

Bluetooth ierīcē nevaru atrast šīs ierīces 
Bluetooth nosaukumu
• Pārliecinieties, ka Bluetooth ierīcē ir 

aktivizēta Bluetooth funkcija.
• Atkārtoti savienojiet pārī ierīci ar Bluetooth 

ierīci.

Nevar izveidot savienojumu ar Bluetooth 
ierīci
• Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. 

Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā, kā 
iespējot funkciju.

• Skaļrunis nav savienošanas pārī režīmā.
• Produkts jau ir savienots ar citu Bluetooth 

iespējotu ierīci. Atvienojiet un mēģiniet 
vēlreiz.

Wi-Fi
Nevar izveidot Wi-Fi savienojumu.
• Pārbaudiet WLAN tīkla pieejamību uz 

maršrutētāja.
• Novietojiet Wi-Fi maršrutētāju tuvāk 

ierīcei.
• Pārliecinieties, ka parole ir pareiza.
• Pārbaudiet WLAN funkciju vai atsāknējiet 

modemu un Wi-Fi maršrutētāju.

Play-Fi
No lietotnes nevar atrast Play-Fi atbalstītas 
ierīces.
• Pārliecinieties, ka ierīce ir savienota ar  

Wi-Fi.

Nevar atskaņot Play-Fi mūziku.
• Noteiktiem tīkla pakalpojumiem vai 

saturam, kas pieejami, izmantojot šo ierīci, 
nevar piekļūt, ja pakalpojumu sniedzējs ir 
izbeidzis pakalpojuma nodrošināšanu.

• Ja pirmajā reizē iestatīšana neizdodas, 
aizveriet Philips Sound lietotni, ko 
nodrošina DTS Play-Fi. Restartējiet lietotni.

• Ja skaļrunis ir iestatīts kā Stereo Pairs 
(Stereo pāri) vai Surround Sound (Telpiska 
skaņa), skaļrunis lietotnē ir jāatvieno, lai 
izmantotu atsevišķi.



18 LV

9 Paziņojums
Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai 
ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited 
nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja 
pilnvaras lietot šo produktu.

Atbilstība

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis 
produkts atbilst Direktīvas 2014/53/EU 
būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem 
noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir 
pieejama tīmekļa vietnē  
www.philips.com/support.

Rūpes par vidi
Nolietota produkta utilizācija

Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot 
augstas kvalitātes materiālus un komponentus, 
kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.

Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst 
Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.

Šis simbols norāda, ka produkts satur 
akumulatorus atbilstoši Eiropas Direktīvai 
2013/56/EU, ko nedrīkst izmest sadzīves 
atkritumos. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko 
un elektronisko ierīču un akumulatoru 
šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos 
noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu 
un akumulatorus sadzīves atkritumos. 
Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta 
un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu 
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vides informācija
Mēs esam atteikušies no jebkādiem 
nevajadzīgiem iepakojumiem. Esam centušies 
veidot iepakojumu, kas ir ērti sašķirojams 
trīs dažādos materiālos: kartons (kaste), 
polistirols (buferis) un polietilēns (maisiņi, putu 
aizsargloksne).
Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var 
pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc 
specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet 
vietējos noteikumus par atbrīvošanos 
no iepakojuma materiāliem, nolietotiem 
akumulatoriem un vecām iekārtām.

FCC paziņojums (tikai 
ASV un Kanāda)
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. 
Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī 
ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un 
(2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie 
traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt 
ierīces nevēlamu darbību.

Brīdinājums

 • Izmaiņas vai pārveidojumi šajā ierīcē, ko nav skaidri 
apstiprinājusi puse, kas ir atbildīga par atbilstību, var 
atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo aprīkojumu.

Piezīme

 • Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases 
digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC 
noteikumu 15. Daļu.
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Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu 
saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem 
traucējumiem dzīvojamās zonās.
Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot 
radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek 
uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, 
var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. 
Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks 
radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. 
Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai 
televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot 
un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt 
novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus 
no minētajiem pasākumiem:
(1) Pagrieziet uztveršanas antenu vai 

novietojiet to citā vietā.
(2) Palieliniet attālumu starp iekārtu un 

uztvērēju.
(3) Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas 

neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas 
savienota ar uztvērēju. 

(4) Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai 
pieredzējuša radio/televizoru tehniķa.

RF brīdinājuma paziņojums
Ierīce ir novērtēta kā atbilstoša vispārīgajām 
RF iedarbības prasībām. Ierīci var lietot 
pārnēsāšanas apstākļos bez ierobežojumiem.

IC Kanāda:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Šajā ierīcē ir raidītājs (-i) / uztvērējs (-i) bez 
licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, 
zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez 
licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

1 Šī ierīce nevar radīt traucējumus.

2 Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, 
tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces 
nevēlamu darbību.
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Paziņojums par prečzīmi

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.



Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Lūdzu, apmeklējiet 
www.Philips.com/support, lai skatītu jaunāko informāciju un 
dokumentus. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips 
N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.
Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong 
Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong 
Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.
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