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1 Svarbu

Sauga
Svarbios	saugos	instrukcijos
• Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka 

įtampą, nurodytą ant galinės arba apatinės 
gaminio pusės.

• Apsaugokite garsiakalbį nuo vandens lašų 
ir purslų.

• Nedėkite ant garsiakalbio jokių pavojų 
keliančių objektų (pvz., objektų su skysčiu, 
uždegtų žvakių).

• Pasirūpinkite, kad aplink garsiakalbį būtų 
pakankamai erdvės ventiliacijai užtikrinti.

• Saugiai naudokite garsiakalbį nuo 0 iki  
45 °C temperatūros aplinkoje.

• Naudokite tik gamintojo nurodytus įtaisus 
ir priedus.

Įspėjimas
 • Niekada nenuimkite šio garsiakalbio korpuso.
 • Niekada netepkite jokių šio garsiakalbio dalių.
 • Statykite šį garsiakalbį ant lygaus, kieto ir stabilaus 

paviršiaus.
 • Niekada nedėkite šio garsiakalbio ant kitų elektros 

įrenginių.
 • Šį garsiakalbį naudokite tik patalpose. Saugokite šį 

garsiakalbį nuo vandens, drėgmės ir objektų su skysčiu.
 • Saugokite šį garsiakalbį nuo tiesioginių saulės 

spindulių, atviros liepsnos ar karščio šaltinių.
 • Bateriją pakeitus netinkamo tipo gaminiu, kyla 

sprogimo pavojus.

Skirta	5G	„Wi-Fi“	įrenginiui

5150–5350 MHz dažnių juostoje veikiantis 
įrenginys skirtas naudoti tik patalpose, 
siekiant sumažinti žalingųjų trukdžių to 
paties kanalo judriojo palydovinio ryšio 
sistemoms tikimybę.

Pagalba ir palaikymas

Norėdami pasinaudoti išsamiomis 
palaikymo internetu paslaugomis, 
apsilankykite adresu  
www.philips.com/support. Čia galėsite:
• atsisiųsti naudotojo vadovą ir sparčiojo 

pasirengimo darbui vadovą
• peržiūrėti mokomąją vaizdo medžiagą 

(galima tik kai kuriems modeliams)
• rasti atsakymus į dažnai užduodamus 

klausimus (DUK)
• atsiųskite mums klausimą el paštu
• pasikalbėkite su mūsų klientų aptarnavimo 

atstovu.

Vadovaukitės interneto svetainėje 
pateiktomis instrukcijomis, kad 
pasirinktumėte kalbą, tada įveskite gaminio 
modelio numerį.
Taip pat galite susisiekti su klientų 
aptarnavimo tarnyba savo šalyje. Prieš 
susisiekdami užsirašykite savo gaminio 
modelio numerį ir serijos numerį. Šią 
informaciją rasite savo gaminio galinėje 
arba apatinėje pusėje.
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2 Jūsų	belaidis	
garsiakalbis

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į 
„Philips“! Norėdami visapusiškai pasinaudoti 
„Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite 
savo gaminį adresu www.philips.com/support.

Kas yra dėžutėje
Patikrinkite ir identifikuokite pakuotėje 
esančius daiktus:
• Garsiakalbis
• Maitinimo adapteris
• Maitinimo laidas
• Darbo pradžios vadovas
• Saugos duomenų lapas
• Garantija visame pasaulyje

Garsiakalbio apžvalga

Priekis

11

10

Galas

a 
• Nurodo būseną.
• Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite, 

kad įjungtumėte susiejimo su 
„Ambilight“ televizoriumi režimą.

• Paspauskite norėdami pasirinkti LED 
apšvietimo režimą.

b 
• Paspauskite norėdami padidinti arba 

sumažinti garsumą.
• Norėdami padidinti LED apšvietimo 

ryškumą, paspauskite  ir  vieną 
kartą.

• Norėdami sumažinti LED apšvietimo 
ryškumą, paspauskite  ir  vieną 
kartą.

c 
• Leisti, pristabdyti ar tęsti „Bluetooth“ / 

„Play-Fi“ atkūrimą.
• Norėdami pasirinkti paskesnę LED 

apšvietimo spalvą, paspauskite  ir 
 vieną kartą.

d „Wi-Fi“	LED	indikatorius	(baltas)
LED	būsena Būsena
Mirksėjimas „Wi-Fi“ prieigos taško (AP)  

režimas
Dvigubas 
mirksėjimas

„Wi-Fi“ apsaugotosios  
sąrankos (WPS) režimas

Nuolatinis 
švietimas

Prijungta / susieta 
sėkmingai
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e 	„Wi-Fi“	sąrankos	mygtukas
• Sužadinkite „Wi-Fi“ sąranką, skirtą 

„Play-fi“.
• Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite 

mygtuką, kad suaktyvintumėte WPS 
režimą.

• Paspauskite ir 8 sekundes palaikykite 
mygtuką, kad suaktyvintumėte AP 
režimą.

f 	„For	service“	 
(Dėl	atnaujinimo)
• USB lizdas, skirtas tik atnaujinti 

garsiakalbio programinę įrangą. Nėra 
atkūrimo funkcijos.

g 	„DC	in“	(NS	įvestis)
• Prijunkite prie maitinimo šaltinio.

h 
• Paspauskite ir palaikykite norėdami 

suaktyvinti susiejimo funkciją arba 
atjungti esamą susietą „Bluetooth“ 
įrenginį.

i 	„Reset“	(nustatymas	iš	naujo)
• Paspauskite aštriu daiktu 5 sekundes, 

norėdami atkurti gamyklos 
numatytuosius parametrus.

j 	„Audio	in“	(garso	įvestis)
• Išorinio garso įrenginio garso įvesties 

lizdas (3,5 mm).

k Integruotas	LED	žibintas
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3 Pradėti

Maitinimo įjungimas
• Garsiakalbį maitina nuolatinė srovė.
• Prijunkite adapterio kabelį prie 

garsiakalbio „DC in“ lizdo ir tada į elektros 
lizdą.

• Gaminio sugadinimo pavojus! Įsitikinkite, 
kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, 
nurodytą ant galinės arba apatinės 
įrenginio pusės.

LED	būsena Būsena

Apsisukimas mėlyna 
spalva 40 sekundžių

Bandoma prisijungti 
prie kelvedžio

Išjungta Sėkmingai prisijungta  
prie „Wi-Fi“

5 sekundes mirksi 
raudonai

Nepavyko prisijungti  
prie „Wi-Fi“

1

40 sek.

Įjungimas ir išjungimas

Atjunkite adapterio kabelį nuo pagrindinio 
lizdo, kad išjungtumėte garsiakalbį.

Pastaba

 • Garsiakalbis automatiškai išsijungs po 15 minučių 
nesant naudotojo veiksmų ir muzikos atkūrimo.
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4 Prijungimas

Prijungimas prie „Wi-Fi“ 
(belaidis veikimas)
(„iOS“	ir	„Android“	versijoms)
Prijungę šį įrenginį ir mobiliuosius 
telefonus, planšetinius kompiuterius 
(pvz., „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, 
„Android“ telefonus ir kt.) prie to paties 
„Wi-Fi“ tinklo, galite naudoti programą 
„Philips Sound“, paremtą „DTS Play-fi“, 
norėdami valdyti pailgąjį garsiakalbį, kad 
galėtumėte klausytis garso failų.

1 Atsisiųskite ir įdiekite programą 
„Philips Sound“ , paremtą „DTS  
Play-fi“, telefone arba planšetiniame 
kompiuteryje.

Philips Sound

• Įsitikinkite, kad kelvedis įjungtas ir 
veikia tinkamai.

Pastaba

 • Atsižvelgiant į įrenginio versiją, operacijų 
ekranas ir operacijų atlikimo būdas gali skirtis.

2 Prijunkite telefoną arba planšetinį 
kompiuterį prie to paties „Wi-Fi“ 
tinklo, prie kurio norite prijungti 
pailgąjį garsiakalbį.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Paspauskite ir palaikykite  („Wi-Fi“) 
mygtuką, esantį galiniame korpuse,  
8 sekundes, kad suaktyvintumėte  
„Wi-Fi“ ryšį.

8 sek.

 å Palaukite, kol garsiakalbis pateiks 
antrą signalą, tada mygtuką 
atleiskite.

Du	tonai

4 Palaukite, kol „Wi-Fi“ lemputės 
indikatorius priekiniame korpuse 
nustos mirksėti greitai ir ims lėtai 
pulsuoti. Kai jis ima lėtai pulsuoti, tai 
reiškia, kad garsiakalbis pereina į  
„Wi-Fi“ sąrankos režimą.

Greitai	mirksi Lėtas	pulsavimas
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5 Paleiskite programą „Philips Sound“, 
paremtą „DTS Play-fi“. Vadovaukitės 
programos instrukcijomis, kad 
prijungtumėte šį gaminį prie „Wi-Fi“ 
tinklo.

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 Sėkmingai prijungus prie „Wi-Fi“,  
„Wi-Fi“ lemputės indikatorius 
nustos pulsuoti ir ims šviesti ištisai. 
Sukonfigūravę šį gaminį „Wi-Fi“ tinkle, 
galite jį valdyti naudodami bet kurį 
tame pačiame tinkle esantį išmanųjį 
telefoną ar planšetinį kompiuterį.

7 Po prijungimo galėsite pakeisti 
įrenginio pavadinimą. Yra keli 
pavadinimai, iš kurių galite pasirinkti 
arba sukurti savo, pasirinkdami 
„Custom Name“ (pasirinktinis 
pavadinimas) pavadinimų 
sąrašo pabaigoje. Priešingu 
atveju naudojamas numatytasis 
pavadinimas.

8 Po prijungimo šis gaminys gali atlikti 
programinės įrangos naujinimą. 
Pirmosios sąrankos metu įdiekite 
naujausią programinę įrangą. 
Programinės įrangos atnaujinimas gali 
užtrukti keletą minučių. Naujinimo 
metu neatjunkite garsiakalbio, 
neišjunkite įrenginio ir nepalikite 
tinklo.

Pastaba

 • Po prijungimo gaminys gali atlikti programinės 
įrangos naujinimą. Po pirminio nustatymo 
reikia atnaujinti versiją. Neatnaujinus versijos, 
gali būti pasiekiamos ne visos produkto 
funkcijos.

 • Jei pirmą kartą nustatyti nepavyksta,  
8 sekundes palaikykite nuspaudę pailgojo 
garsiakalbio  („Wi-Fi“) mygtuką, kol išgirsite 
antrąjį signalą ir „Wi-Fi“ lemputė ims lėtai 
pulsuoti. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ryšį, iš 
naujo paleiskite programą ir vėl paleiskite 
sąranką.

 • Jei norite perjungti iš vieno tinklo į kitą, 
turite vėl nustatyti ryšį. Norėdami iš naujo 
nustatyti „Wi-Fi“ ryšį, paspauskite ir 8 sekundes 
palaikykite  („Wi-Fi“) mygtuką pailgajame 
garsiakalbyje.

 • Jei pirmą kartą nustatyti nepavyksta, 
uždarykite programą „Philips Sound“, paremtą 
„DTS Play-fi“. Iš naujo paleiskite programėlę ir 
bandykite atlikti sąranką dar kartą.
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„AirPlay“	sąranka
Naudokite „AirPlay“, kad nustatytumėte 
„iOS“ įrenginio („iOS7“ arba naujesnės 
versijos) ir garsiakalbio „Wi-Fi“ ryšį.

1 „iOS“ įrenginys: Nustatymai >  
„Wi-Fi“ > pasirinkite namų tinklą  
[Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Eikite į „Wi-Fi“ sąranką. „Play-Fi“ 
įrenginio pavadinimas rodomas 
maždaug po 5 sekundžių.

Settings

 å „Airplay“ sąrankoje pasirinkite 
„Play-Fi“ įrenginį.

 å Baigę sąranką paspauskite Done.

 å Sėkmingai prijungus prie „Wi-Fi“,  
„Wi-Fi“ lemputės indikatorius 
nustos pulsuoti ir ims šviesti ištisai.

Vientisas

2 Grįžkite į programėlę „Philips Sound“, 
kad pavadintumėte įrenginį.

3 Po prijungimo galėsite pakeisti 
įrenginio pavadinimą. Yra keli 
pavadinimai, iš kurių galite pasirinkti 
arba sukurti savo, pasirinkdami 
„Custom Name“ (pasirinktinis 
pavadinimas) pavadinimų 
sąrašo pabaigoje. Priešingu 
atveju naudojamas numatytasis 
pavadinimas.

WPS	režimas
Jei jūsų kelvedis turi „Wi-Fi“ 
apsaugotosios sąrankos (WPS) funkciją, 
galite nustatyti ryšį neįvesdami 
slaptažodžio.

1 Paspauskite 
ir 3 sekundes 
palaikykite 

 („Wi-Fi“) 
mygtuką. Išgirsite 
signalą ir „Wi-Fi“ 
lemputė ims mirksėti dvigubai.

2 Kelvedyje paspauskite WPS mygtuką. 
Mygtukas paprastai pažymėtas šiuo 
WPS logotipu.

3 Sėkmingai prijungus prie „Wi-Fi“, 
„Wi-Fi“ lemputės indikatorius nustos 
pulsuoti ir ims šviesti ištisai.

Pastaba

 • WPS nėra standartinė funkcija kai kuriuose 
kelvedžiuose. Jei jūsų kelvedis neturi WPS, 
naudokite standartinę „Wi-Fi“ sąranką.

 • Jei norite išeiti iš WPS režimo, vieną kartą 
paspauskite  („Wi-Fi“) mygtuką, arba jis 
automatiškai išsijungs po 2 minučių.

WPS
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Garsiakalbio prijungimas 
prie „Philips“ „Play-fi“ 
televizoriaus

1 Įjunkite prie interneto prijungtą  
„DTS Play-fi“ televizorių.

 » Televizoriaus garsas nutildytas.

2 Televizoriuje atidarykite meniu 
„Settings“ (nustatymai).

 » „Settings > Sound > DTS Play-fi“ 
(nustatymai > garsas >  
„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

SolidVientisas

Erdvinio	garso	sąranka	
Atlikite ekrane pateikiamus sąrankos 
veiksmus.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

Televizoriaus	garso	sąranka
Taip pat galite transliuoti televizoriaus 
garsą į namų garsiakalbius belaidžiu ryšiu. 
Atlikite ekrane pateikiamus sąrankos 
veiksmus.

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 Apšvietimo	
veikimas

Galite nustatyti, kad integruotas 
garsiakalbio LED apšvietimas atitiktų 
„Philips Ambilight“ televizoriaus spalvą. 
Taip pat galite nustatyti, kad lemputė 
rodytų iš anksto nustatytą spalvų stilių, 
arba galite lemputę išjungti.

Norėdami perjungti apšvietimo režimą, 
pakartotinai spauskite garsiakalbio 
mygtuką : 1. veikimas su „Ambilight“/ 
muzikos sekimas (kai nėra susieto 
„Ambilight“ televizoriaus arba televizorius 
atjungtas); 2. nuotaikos apšvietimas;  
3. išjungta.

5 sek.

Siejimas su „Ambilight“ 
televizoriumi
Nustatykite garsiakalbius, kad jie atitiktų 
„Ambilight“ televizoriaus spalvas. 
Garsiakalbis išplės „Ambilight“ efektą iš 
televizoriaus ekrano.

1 Prieš pradėdami sąranką patikrinkite, 
ar garsiakalbis ir televizorius prijungti 
prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.

2 Įjunkite „Philips Ambilight“ 
televizorių. „Ambilight“ televizoriaus 
siejimo sąranka turi būti atliekama 
televizoriuje.

3 Suaktyvinkite konfigūraciją, kaip 
parodyta „Ambilight“ televizoriuje:

„Settings“ > „Ambilight“ > „Ambilight 
extension“ > „Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers“ > „Configure“ 
(nustatymai > „Ambilight“ > 
„Ambilight“ plėtinys > „Ambilight“ + 
„Philips“ belaidžiai namų garsiakalbiai > 
Konfigūruoti).

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 Laikykitės televizoriuje pateikiamų 
sąrankos instrukcijų. Būsite paprašyti 
paspausti ir palaikyti garsiakalbio 
mygtuką , kad įjungtumėte 
susiejimo su „Ambilight“ televizoriumi 
režimą.

5 Kai garsiakalbis parengiamas susieti, 
LED indikatoriai mirksi geltonai.

5 sek.

6 Garsiakalbį susiejus su „Ambilight“ 
televizoriumi, LED lemputė ant 
garsiakalbio šviečia pagal „Ambilight“ 
televizorių.

Pastaba
 • Susiejimo skirtasis laikas – 2 minutės.
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Muzikos sekimas
Jei nėra prijungto „Ambilight“ 
televizoriaus arba televizorius atjungtas, 
garsiakalbio LED lemputė muzikos 
atkūrimo metu automatiškai persijungs į 
muzikos sekimo režimą.
Galite pasirinkti vieną iš stilių, kuris seka 
garso dinamiką.

1 Norėdami nustatyti LED apšvietimą, 
paspauskite garsiakalbio mygtuką ,  
kad įjungtumėte 1 režimą „Veikimas 
su „Ambilight“ / muzikos sekimas“.

2 Galite pasirinkti vieną iš iš anksto 
nustatytų spalvų stilių. Norėdami 
nustatyti spalvą, paspauskite  ir  

, kad pasirinktumėte norimą 
spalvos stilių.

Nuotaikos apšvietimo 
režimas
Garsiakalbio nuotaikos apšvietimo 
režimas (poilsio režimas) leidžia įjungti 
LED šviesą (statinę šviesą) su garso 
atkūrimu arba be jo. Taigi galite apšviesti 
savo kambarį LED šviesa.

1 Norėdami nustatyti LED apšvietimą, 
paspauskite garsiakalbio mygtuką , 
kad įjungtumėte 2 režimą „Nuotaikos 
apšvietimas“.

2 Galite pasirinkti vieną iš iš anksto 
nustatytų spalvų stilių. Norėdami 
nustatyti spalvą, paspauskite  ir  

, kad pasirinktumėte norimą 
spalvos stilių.

Galimi nuotaikos apšvietimo stiliai:
• šilta balta – numatytoji statinė spalva;
• karšta lava – raudona statinė spalva;
• gilus vanduo – mėlyna statinė spalva;
• žalia gamta – žalia statinė spalva;
• oranžinė – oranžinė statinė spalva;
• citrininė – geltona statinė spalva;
• levandų — šviesiai violetinė statinė 

spalva
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Pastaba

 • Pasirūpinkite, kad nuotaikos apšvietimo režimu būtų 
prijungtas maitinimo šaltinis. Nuotaikos apšvietimo 
režimu tinklo ar „Bluetooth“ jungtis nereikalinga.

Ryškumo reguliavimas
Nustatykite LED apšvietimo ryškumo lygį.
• Norėdami padidinti LED apšvietimo 

ryškumą, paspauskite  ir  vieną 
kartą.

• Norėdami sumažinti LED apšvietimo 
ryškumą, paspauskite  ir  vieną 
kartą.

LED apšvietimo 
išjungimas
Norėdami išjungti LED apšvietimą, 
paspauskite garsiakalbio mygtuką ,  
kad įjungtumėte 3 režimą „išjungta“.

Apžvalga

Režimas „Ambilight“	
televizorius LED	būsena Veiksmas

1

„Ambilight“ 
televizoriaus 
sekimas

Susietas Seka „Ambilight“ 
televizoriaus spalvą

• Paspauskite ir 3 sekundes 
palaikykite, kad įjungtumėte 
susiejimo režimą.

Muzikos 
sekimas

Nesusietas Varijuoja pagal muzikos 
atkūrimo garso ritmą

• Norėdami pasirinkti spalvą 
paspauskite mygtuką  ir 

.
• Norėdami padidinti 

ar sumažinti ryškumą, 
paspauskite mygtuką  ir 

.

2

Nuotaikos 
apšvietimas 
(poilsio režimas)

Statinė spalva

3 Išjungta Išjungta
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6 Atkūrimas

Leidimas iš „Bluetooth“ 
įrenginių
Naudodami šį garsiakalbį galite mėgautis 
garsu iš „Bluetooth“ įrenginio.

Pastaba

 • Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ funkcija įrenginyje yra 
įjungta.

 • Maksimalus garsiakalbio ir „Bluetooth“ įrenginio 
susiejimo atstumas yra 20 metrų (66 pėdos).

 • Laikykite atokiai nuo bet kokių kitų elektroninių 
prietaisų, kurie gali sukelti trukdžius.

1 Paspauskite korpuso gale esantį 
mygtuką  ir 8 sekundes palaikykite, 
kad įjungtumėte „Bluetooth“ siejimo 
režimą.

2 „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite 
„Bluetooth“, ieškokite ir pasirinkite 
Play-Fi Device (XXXXXX)-BT, kad 
pradėtumėte ryšį.

3 Pasirinkite ir leiskite garso failus arba 
muziką savo „Bluetooth“ įrenginyje.

LED	indikatorius Aprašas

Lėtai mirksinti mėlyna

• Paruošta siejimui
• Iš naujo 

prijungiamas 
paskutinis 
prijungtas įrenginys 

Šviečianti mėlyna Prijungta

Pastaba

 • Norėdami atjungti įrenginį, paspauskite ir palaikykite   
2 sekundes, kol LED indikatorius ims greitai mirksėti 
mėlyna spalva.

 • Kai įjungiate garsiakalbį, jis visada automatiškai 
bando iš naujo prijungti paskutinį sėkmingai prijungtą 
įrenginį.

 • Norėdami išvalyti siejimo informaciją, paspauskite ir 
palaikykite  6 sekundes, kol LED indikatorius ims lėtai 
mirksėti mėlyna spalva.

Atkūrimo valdymas
Leidžiant muziką

Spustelėkite, norėdami pristabdyti 
ar tęsti atkūrimą

Sureguliuokite garsumą

Išorinio įrenginio 
klausymasis

1

2

Prijunkite MP3 grotuvą, kad galėtumėte 
leisti garso failus ar muziką.

Ko	reikia
• MP3 grotuvas.
• 3,5 mm stereofoninio garso kabelis.

1 Naudodami 3,5 mm stereofoninį 
garso kabelį, prijunkite MP3 grotuvą 
prie šio gaminio jungties AUDIO IN.
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2 Paspauskite MP3 grotuvo mygtukus, 
norėdami pasirinkti ir leisti garso failus 
ar muziką.

„Spotify“ klausymasis
Naudokite telefoną, planšetę ar 
kompiuterį kaip „Spotify“ nuotolinio 
valdymo pultą.
Norėdami sužinoti, kaip, eikite į  
spotify.com/connect.

Programinės aparatinės 
įrangos versijos 
naujinimas
Norėdami gauti geriausias funkcijas ir 
palaikymą, atnaujinkite savo gaminį į 
naujausią programinės aparatinės įrangos 
versiją.

Atnaujinkite programinę aparatinę įrangą 
naudodami „Philips Sound“
(„Settings > Fine Tune / Update 
Firmware“) (nustatymai > tikslus 
derinimas / atnaujinti programinę 
aparatinę įrangą)

MCU ir DSP skirtą programinę aparatinę 
įrangą galima atnaujinti į naujausią 
versiją naudojant „Philips Sound“, 
paremtą „DTS Play-fi“. Eikite į nustatymų 
meniu ir pasirinkite parinktį „PS Fine  
Tune / Update Firmware“, kad 
patikrintumėte. Jei atnaujinimas išleistas, 
norint tęsti automatiškai, galima 
paspausti atnaujinimo piktogramą.

Prijungus šį gaminį prie „Wi-Fi“, jis gali 
belaidžiu būdu gauti programinės 
aparatinės įrangos naujinimą. Visada 
įdiekite naujausią programinės aparatinės 
įrangos versiją, kad pagerintumėte šio 
gaminio veikimą.

Gamyklinių parametrų 
nustatymas
Gamyklinių parametrų nustatymas.

1 Prijunkite garsiakalbį prie maitinimo, 
naudodami adatą paspauskite ir  
5 sekundes palaikykite garsiakalbio 
gale esantį mygtuką Reset.

 å Išgirsite signalą ir garsiakalbis bus 
automatiškai paleistas iš naujo.

 å Atkuriami numatytieji 
garsiakalbio nustatymai.
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7 Gaminio 
specifikacijos	

Pastaba

 • Informacija apie gaminį gali būti keičiama be 
išankstinio įspėjimo.

 

Bendroji	informacija
Maitinimas 100–240 V ~ 50/60 Hz

Energijos sąnaudos < 60 W

Energijos sąnaudos 
parengties režimu < 0,5 W

Matmenys  
(plotis x aukštis x gylis) 142 x 253 x 142 mm

Svoris (pagrindinio 
įrenginio) 2,328 kg

Darbinė temperatūra 0–40 °C 
 

Stiprintuvas
Išėjimo galia

60 W RMS
120 W maks.

Dažninė 
charakteristika 50–20 000 Hz

Signalo ir triukšmo 
santykis > 70 db

Bendras harmoninis 
iškraipymas 1%

 

Garsiakalbiai
Pilnutinė varža 4 omai

Įėjimo galia

30 W (žemųjų dažnių 
garsiakalbis)
20 W (į viršų nukreiptas 
garsiakalbis)
10 W (aukštųjų dažnių 
garsiakalbis)

Garsiakalbio 
keitiklis

3,5 col. žemųjų dažnių 
garsiakalbis, 1 vnt.
25 mm aukštųjų dažnių 
garsiakalbis, 1 vnt.
Pasyvieji radiatoriai, 2 vnt.
2,5 col. aukštyn nukreiptas  
vidutiniųjų dažnių  
garsiakalbis, 1 vnt.

 

„Bluetooth“
„Bluetooth“ versija V5.0, AAC, SBC

Dažnių diapazonas 2402 ~ 2480 MHz

Maksimali  
pereinamoji galia 4 dBm 

Suderinami 
„Bluetooth“ profiliai A2DP

„Bluetooth“ 
diapazonas maždaug 20 m

 

Palaikomas	tinklas
Belaidis tinklas 802.11 a/b/g/n/ac

2.4G „Wi-Fi“ siųstuvo 
dažnio diapazonas 2412–2462 MHz

2.4G „Wi-Fi“ siųstuvo 
galia 13±2 dBm

5G „Wi-Fi“ siųstuvo 
dažnio diapazonas 5150–5850 MHz

5G „Wi-Fi“ siųstuvo 
galia 11±2 dBm
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8 Trikčių	
šalinimas
Įspėjimas

 • Elektros smūgio pavojus. Niekada nenuimkite gaminio 
korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite 
taisyti gaminio patys.
Jei naudodamiesi šiuo gaminiu susiduriate su 
problemomis, prieš kreipdamiesi į techninę 
priežiūrą patikrinkite šiuos dalykus. Jei jums vis 
tiek kyla problemų, kreipkitės pagalbos adresu 
www.philips.com/support.

Bendra
Nėra	maitinimo
• Užtikrinkite, kad NS kištuke būtų maitinimas.
• Įsitikinkite, kad garsiakalbio DC IN lizdas 

būtų tinkamai prijungtas.
• Energijos taupymo funkcija – garsiakalbis 

automatiškai išjungiamas praėjus  
15 minučių po to, kai negaunamas garso 
signalas arba neprijungiamas garso 
įrenginys.

Nėra	garso
• Sureguliuokite šio garsiakalbio garsumą.
• Sureguliuokite prijungto įrenginio garsumą.
• Režimu AUDIO IN įsitikinkite, kad muzikos 

atkūrimas per „Bluetooth“ yra sustabdytas.
• Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys yra 

veikimo diapazone.

Nėra	atsako	iš	garsiakalbio
• Paleiskite garsiakalbį iš naujo.

„Bluetooth“
Prijungto	„Bluetooth“	įrenginio	garso	
atkūrimo	kokybė	yra	prasta.
• „Bluetooth“ priėmimas yra prastas. 

Perkelkite įrenginį arčiau garsiakalbio arba 
pašalinkite tarp įrenginio ir garsiakalbio 
esančias kliūtis.

Negaliu	rasti	šio	įrenginio	„Bluetooth“	
pavadinimo	savo	„Bluetooth“	įrenginyje.
• Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ funkcija 

„Bluetooth“ įrenginyje yra įjungta.
• Iš naujo susiekite įrenginį su „Bluetooth“ 

įrenginiu.

Nepavyksta	prisijungti	prie	„Bluetooth“	
įrenginio
• Neįjungta įrenginio „Bluetooth“ funkcija. 

Kaip įjungti funkciją žr. prietaiso naudotojo 
vadovą.

• Garsiakalbis nenustatytas į siejimo režimą.
• Šis produktas jau prijungtas prie kito 

„Bluetooth“ palaikančio įrenginio. 
Atjunkite ir bandykite dar kartą.

„Wi-Fi“
Nepavyksta	užmegzti	„Wi-Fi“	ryšio.
• Patikrinkite WLAN tinklo pasiekiamumą 

kelvedyje.
• Padėkite „Wi-Fi“ kelvedį arčiau įrenginio.
• Įsitikinkite, kad slaptažodis teisingas.
• Patikrinkite WLAN funkciją arba iš naujo 

paleiskite modemą ir „Wi-Fi“ kelvedį.

„Play-fi“
Programoje	nepavyksta	rasti	įrenginių,	kurie	
palaiko	„play-fi“.
• Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie 

„Wi-Fi“.

Nepavyksta	leisti	„play-fi“	muzikos.
• Tam tikra tinklo paslauga arba per įrenginį 

pasiekiamas turinys gali būti nepasiekiamas, 
jei paslaugos teikėjas nutraukia savo 
paslaugos teikimą.

• Jei pirmą kartą nustatyti nepavyksta, 
uždarykite programą „Philips Sound“, 
paremtą „DTS Play-fi“. Iš naujo paleiskite 
programą.

• Jei garsiakalbis nustatytas kaip „Stereo 
Pairs“ (stereofoninio garso poros) arba 
„Surround Sound“ (erdvinis garsas), prieš 
naudojant atskirai, garsiakalbį reikia 
atjungti programoje.
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9 Pranešimas
Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar 
modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtin  
„MMD Hong Kong Holding Limited“, gali 
panaikinti naudotojo teisę naudoti gaminį.

Atitiktis

„TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis 
gaminys atitinka esminius direktyvos  
2014/53/EU reikalavimus ir kitas susijusias 
nuostatas. Atitikties deklaraciją galite rasti 
adresu www.philips.com/support.

Aplinkos tausojimas
Seno	gaminio	išmetimas

Šis gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant 
aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, 
kuriuos galima perdirbti ir panaudoti 
pakartotinai.

Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui 
taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.

Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, 
kurioms taikoma Europos direktyva  
2013/56/EU ir kurių negalima išmesti kartu su 
įprastomis buitinėmis atliekomis. Susipažinkite 
su vietine atskiro elektros ir elektroninių 
gaminių bei baterijų atliekų surinkimo 
sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada 
neišmeskite gaminio bei baterijų kartu su 
įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas 
senų gaminių ir baterijų šalinimas padeda 
išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių 
sveikatai.

Informacija	apie	aplinką
Nėra jokios nereikalingos pakuotės. Mes 
stengėmės, kad pakuotė būtų lengvai 
atskiriama į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), 
polistireninį putplastį (buferis) ir polietileną 
(maišeliai, apsauginis putplasčio lakštas).
Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima 
perdirbti ir panaudoti pakartotinai, jei ją 
išmontuoja specializuota įmonė. Laikykitės 
vietinių pakavimo medžiagų, išeikvotų baterijų 
ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

FCC pareiškimas (tik JAV 
ir Kanadoje)
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. 
Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis 
įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir (2) 
šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus 
trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti 
nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Įspėjimas

 • Šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai 
nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti 
naudotojo teisę naudoti įrangą.

Pastaba

 • Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka  
B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC 
taisyklių 15 Dalį.
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Šie apribojimai sukurt siekiant užtikrinti 
pagrįstą apsaugą nuo žalingųjų trukdžių 
įrengiant gyvenamosiose patalpose.
Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti 
radijo dažnio energiją ir, jei ji sumontuota ir 
naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti 
žalingųjų radijo ryšio trukdžių. Tačiau nėra 
garantijos, kad po tam tikro įrengimo, trukdžių 
neatsiras. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar 
televizijos signalų priėmimo trukdžius, kuriuos 
galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, 
naudotojas raginamas pabandyti pašalinti 
trukdžius vienu ar keliais iš šių būdų:
(1) Perorientuokite arba perkelkite priėmimo 

anteną.
(2) Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
(3) Įjunkite įrangą į kitos, nei prijungtas 

imtuvas, elektros grandinės lizdą. 
(4) Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba 

patyrusį radijo/televizijos techniką.

Įspėjamasis	pareiškimas	dėl	radijo	
dažnių
Įrenginys įvertintas kaip atitinkantis 
bendruosius radijo dažnių poveikio 
reikalavimus. Įrenginį galima naudoti 
nešiojamomis poveikio sąlygomis be 
apribojimų.

IC	Kanada:	 
CAN	ICES-003(B)/NMB-003(B)
Šiame įrenginyje yra siųstuvas (-iai) / imtuvas 
(-iai), atitinkantys Kanados inovacijų, mokslo 
ir ekonominės plėtros RSS, kuriems netaikoma 
(-i) licencija. Eksploatacijai taikomos šios dvi 
sąlygos:

1 Šis įtaisas negali sukelti trukdžių.

2 Šis įrenginys turi priimti bet kokius 
trukdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali 
sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.
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Pranešimas dėl prekių 
ženklo

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.



Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Naujausius naujinius 
ir dokumentus rasite apsilankę www.Philips.com/support. „Philips“ 
ir „Philips Shield Emblem“ yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ 
prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
Šis gaminys pagamintas ir parduotas atsakant „MMD Hong Kong 
Holding Limited“ arba vienam iš jo filialų, o „MMD Hong Kong 
Holding Limited“ yra šio gaminio garantas.
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