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1 Svarbu 

Sauga

Supažindinimas	su	šiais	saugos	
simboliais	

PERSPĖJIMAS
RIZIKA PATIRTI ELEKTROS SMŪGĮ

NEDARYKITE

PERSPĖJIMAS: KAD SUMAŽĖTŲ ELEKTROS SMŪGIO GRĖSMĖ, 
NENUIMKITE DANGČIO (ARBA GALINĖS DALIES). NĖRA DALIŲ, 
KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. DĖL REMONTO IR 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ KREIPKITĖS  
Į KVALIFIKUOTUS REMONTO SPECIALISTUS.

Ši „žaibo strėlė“ nurodo, kad jūsų įrenginyje 
neizoliuotos medžiagos gali sukelti elektros 
smūgį. Dėl visų saugumo nuo įrenginio 
nenuimkite gaubto. 
„Šauktukas“ atkreipia dėmesį į tas vietas, 
kurias reikėtų atidžiai perskaityti, kad nekiltų 
eksploatavimo ir priežiūros problemų.
ĮSPĖJIMAS! Norint sumažinti gaisro ar 
elektros smūgio pavojų, šis įrenginys turėtų 
būti apsaugotas nuo lietaus ar drėgmės, ant 
jo negalima dėti daiktų, kuriuose yra skysčių 
(pvz., vazų).
PERSPĖJIMAS. Kad nepatirtumėte elektros 
smūgio, įkiškite iki galo platųjį kištuką į plačią 
angą. 

Įspėjimas
•  Nuo šio prietaiso niekada nenuimkite korpuso.
•  Niekada netepkite tepalu jokių šio prietaiso dalių.
•  Niekada nedėkite šio prietaiso ant kito elektros 

įrenginio.
•  Saugokite šį prietaisą nuo tiesioginių saulės 

spindulių, atviros liepsnos arba karščio.
•  Niekada nežiūrėkite į prietaiso viduje esantį 

lazerio spindulį.
•  Užtikrinkite, kad visada lengvai pasiektumėte 

maitinimo laidą, kištuką ar adapterį šiam 
prietaisui nuo maitinimo šaltinio atjungti.

• Nenaudokite šio įrenginio prie vandens.
• Sumontuokite laikydamiesi gamintojo 

nurodymų.
• Nestatykite netoli karščio šaltinių, 

pavyzdžiui, radiatorių, oro paskirstymo 
sistemos grotelių, krosnių ar kitų prietaisų 
(įskaitant stiprintuvus), kurie gamina 
šilumą.

• Apsaugokite elektros laidą, kad nebūtų 
mindomas arba prispaustas, ypač prie 
kištukų, kištukinių lizdų ir prie jų išėjimo iš 
prietaiso.

• Naudokite tik įtaisus / priedus, kuriuos 
nurodė gamintojas. 

• Naudokite tik tuos vežimėlius, stovus, 
trikojus, laikiklius ar stalus, kuriuos 
nurodė gamintojas arba kurie buvo 
parduoti kartu su įrenginiu. Stumdami 
vežimėlį su įrenginiu, būkite atsargūs, kad 
nepargriūtumėte ir nesusižalotumėte. 

• Įrenginį išjunkite kilus audrai su žaibu 
arba kai įrenginys yra ilgai nenaudojamas.

• Visą techninę priežiūrą turi atlikti 
kvalifikuotas remonto ir priežiūros 
personalas. Būtina atlikti techninę 
priežiūrą, kai įrenginys buvo apgadintas, 
pvz., pažeistas elektros laidas arba 
kištukas, išsiliejo skystis arba į įrenginį 
pateko pašalinių daiktų, įrenginys aplijo 
ar sudrėko, kai jis veikia netinkamai arba 
buvo nukritęs.

• ĮSPĖJIMAS dėl baterijos naudojimo. 
Kad baterija neištekėtų, dėl ko galima 
susižaloti, apgadinti turtą ar nuotolinio 
valdymo pultą: 
• Įdėkite teisingai bateriją, kaip ant 

nuotolinio valdymo pulto pažymėti 
ženklai + ir -.

• Nemaišykite baterijų (senų su 
naujomis arba anglies su šarminėmis 
ir pan.).
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• Išimkite bateriją, jei nuotolinio valdymo 
pultas nenaudojamas ilgą laiką.

• Nelaikykite baterijos arti pernelyg didelio 
karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulėje, netoli 
ugnies ir pan. 

• Ant įrenginio neturi lašėti ar patekti 
vandens purslų.

• Ant prietaiso nedėkite jokių pavojaus 
šaltinių (pavyzdžiui, skysčiais užpildytų 
daiktų, uždegtų žvakių). 

• Jei įtaiso išjungimui naudojamas 
MAITINIMO ŠALTINIO kištukas arba 
įrenginio jungtis, išjungimo įtaisas turi likti 
lengvai prieinamas.

Perspėjimas
•  Naudojant ar reguliuojant valdiklius, atliekant 

procedūras, kurios nėra aprašytos šiame 
naudojimo vadove, galima patirti pavojingą 
lazerio poveikį arba susidurti su kita nesaugia 
situacija).

Klausos	sauga

Klausykitės	vidutiniu	garsumu.	
• Klausantis ausinėmis dideliu garsu, galima 

pažeisti klausą.Šis gaminys generuoja 
garsus tokiu decibelų intervalu, kad 
paprastas žmogus gali prarasti klausą 
net per trumpesnį negu viena minutė 
laiką.Aukštesni decibelų intervalai siūlomi 
tiems, kurie jau prarado ar pažeidė klausą. 

• Garsas gali būti klaidinantis. Jūsų klausos 
„komforto lygis“ per laiką prisitaiko prie 
didesnio garsų garsumo. Todėl ilgai 
klausantis garsų, kurie atrodo „normalūs“, 
iš tiesų jie gali būti garsūs ir žalingi jūsų 
klausai.Kad apsisaugotumėte nuo to, 
nustatykite saugų garso lygį dar prieš 
prisitaikant jūsų klausai ir palikite tokį 
garsumą. 

Saugiam	garsumo	lygiui	nustatyti:	
• Nustatykite mažo garsumo valdiklio 

parametrą.
• Lėtai didinkite garsą, kol galėsite klausyti 

patogiai ir girdėsite aiškiai be iškraipymų.
Klausykitės	atitinkamą	laikotarpį:	
• Klausantis ilgą laiką net ir normaliai 

„saugiu“ lygiu, galima prarasti klausą. 
• Įrenginį naudokite protingai ir darykite 

atitinkamas pertraukas. 
Klausydamiesi	ausinėmis,	laikykitės	
tolesnių	nurodymų.	
• Klausykitės tinkamu garsu pagrįstą 

laikotarpį. 
• Būkite atsargūs, kad nenustatytumėte 

garso, prie kurio jūsų klausa prisitaiko. 
• Nedidinkite garsumo taip, kad 

negalėtumėte girdėti, kas vyksta aplink. 
• Būkite atsargūs arba laikinai nutraukite 

naudojimą galimai pavojingose 
situacijose. 

Pastaba
•  Tipo lentelė yra pritvirtinta užpakalinėje 

prietaiso dalyje. 
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2	 	Jūsų	„Mini	 
Hi-Fi“	sistema

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ 
nariu! Norėdami visapusiškai pasinaudoti 
„Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite 
savo gaminį tinklalapyje  
www.philips.com/welcome. 

Įvadas	
Su	šiuo	gaminiu	jūs	galite	
• mėgautis garso įrašais iš USB saugojimo 

įrenginių, per „Bluetooth“ įjungtus 
prietaisus arba kitus išorinius įrenginius.

Kad	garsas	būtų	sodresnis,	šis	gaminys	
gaminamas	su	tokiais	garso	efektais:	
• Dinamiškas bosų padidinimas (DBB).

Kas	yra	dėžėje	
Patikrinkite ir nustatykite, kokia yra jūsų 
pakuotės sudėtis: 
• 1 pagrindinis prietaisas,
• spausdintinės medžiagos,
• 1 KS maitinimo laidas.

www.Philips.com/welcome
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Pagrindinio	įrenginio	
apžvalga	

VIRŠUTINIS SKYDELIS: 

1. 1 MIKROFONO ĮĖJIMO LIZDAS
2. 2 MIKROFONO ĮĖJIMO LIZDAS
3. 1 MIKROFONO GARSUMO 

RANKENĖLĖ
4. 2  MIKROFONO GARSUMO 

RANKENĖLĖ
5. BALSO REGULIATORIUS
6. BALSO KEITIKLIS
7. DBB
8. BATERIJOS LYGIO 

INDIKATORIUS
9. PRISTABDYTOS (raudonas 

indikatorius) PERŽIŪROS 
BATERIJOS LYGIS

10. ANKSTESNIS

11. GARSUMAS-
12. BLUETOOTH (mėlynas 

indikatorius)
13. LEIDIMAS / 

PRISTABDYMAS
14. KITAS
15. GARSUMAS+
16. ŠVIESA
17. GITAROS GARSUMAS
18. AIDAS
19. USB LIZDAS
20. IŠĖJIMO LINIJA
21. ĮĖJIMO LINIJA 
22. GITAROS ĮĖJIMAS 
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Pagrindinio	įrenginio	
apžvalga	

UŽPAKALINIS SKYDAS: 

1. KS MAITINIMO LIZDAS
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Bazinis atkūrimas 
VIRŠUTINIO SKYDELIO FUNKCIJŲ VEIKIMAS 

• Nuspauskite ir laikykite nuspaudę 3 sek. norėdami įjungti / išjungti prietaisą. Nuspauskite, 
norėdami peržiūrėtį esamą baterijos lygį, kai prietaisas yra įjungtas.

• Spauskite pakartotinai, kad perjungtumėte parametrus ĮJUNGTI BALSĄ ir IŠJUNGTI BALSĄ.

• Spauskite pakartotinai, kad perjungtumėte skirtingus DBB efektus tarp DBB1/DBB2/DBB OFF. 

• Nuspauskite, kad įjungtumėte „Bluetooth“ režimą. 
• Nuspauskite ir laikykite nuspaudę, kad atjungtumėte „Bluetooth“ jungtį.

• Spauskite pakartotinai, kad perjungtumėte įvairius balso tonus tarp voice1/voice2/voice3/voice off 
(1 balsas / 2 balsas / 3 balsas / išjungtas balsas).

• Spauskite pakartotinai, kad perjungtumėte skirtingus kolonėlės LED indikatoriaus šviesos 
apšvietimo režimus. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami įjungti / išjungti šviesos 
blyksnius.

• Nuspauskite norėdami laikinai pristabdyti atkūrimą. Norėdami vėl įjungti atkūrimą, nuspauskite 
dar kartą.

• Nuspauskite, kad pereitumėte prie kito takelio. 

• Nuspauskite, kad grįžtumėte į ankstesnį takelį.

• Spauskite [VOLUME+], kad padidintumėte garsumą.

• Spauskite [VOLUME-], kad sumažintumėte garsumą.

• Karaokei arba pranešimams naudojamas garsumas gali būti reguliuojamas mikrofono garsumo 
nustatymo rankenėle.

• Mikrofono aido garsumas,kuris naudojamas karaokei arba pranešimams, gali būti reguliuojamas 
mikrofono aido garsumo nustatymo rankenėle.

• Jūsų prijungtos gitaros garsumą galima reguliuoti gitaros garsumo reguliavimo rankenėle, esančia 
ant viršutinio skydelio. 

• Išorinį mikrofoną galima prijungti per mikrofono lizdo stereo lizdą, skirtą dainuoti karaokę arba 
sakyti pranešimus.

• Gitara prijungiama per gitaros lizdą, esantį ant viršutinio skydelio.

• MP3 muzikai leisti prie USB jungties, esančios ant viršutinio skydelio, galima prijungti USB 
saugojimo įrenginius.
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Bazinis atkūrimas 

MIKROFONO ATKŪRIMAS 
• Vieną mikrofoną įkiškite į mikrofono lizdą, esantį ant viršutinio skydelio, ir mikrofono garsumo rankenėle, esančia ant 

viršutinio skydelio, nustatykite žemo lygio parametrą. 
• Nustatykite norimą mikrofono garsumą ir aido lygį. Naudokite mikrofono garsumo nustatymo rankenėlę, esančią ant 

viršutinio skydelio. 
Dabar mėgaukitės dainuodami karaokę! 

ĮKROVIMAS 
• Naudokite KS maitinimo laidą (yra komplekte), kad prijungtumėte KS maitinimo įėjimo lizdą ant prietaiso prie 

KS maitinimo išėjimo.Prieš kraudami prietaisą, geriau jį įjunkite, kad būtų rodoma baterijos įkrovimo būsena.  
Įrenginio įkrovimo indikatoriaus lemputė įkrovimo metu mirksės, kol įrenginys krausis. Indikatoriaus lemputė ims 
nepertraukiamai degti, kai baterija bus visiškai įkrauta. 

Pastaba. Įmontuotą prietaiso įkrovimo bateriją taip pat galima įkrauti, kai prietaisas yra išjungtas ir negali ekrane rodyti 
įkrovimo būsenos. 

BATERIJOS TINKAMUMO NAUDOTI LAIKO PATIKRINIMAS 
• Kad būtų patogiau, kolonėlė sumontuota su išmaniąja baterijos patikros funkcija. 
• Nuspauskite baterijos lygio patikros mygtuką, kad prietaiso LED indikatorius parodytų esamą baterijos lygį, kai 

prietaisas yra įjungtas, tačiau jis nekraunamas. 

4 LED BALTOS lemputės įjungtos=apie 100% įkrauta 
3 LED BALTOS lemputės įjungtos=apie 75% įkrauta 
2 LED BALTOS lemputės įjungtos=apie 50% įkrauta 
1 LED BALTA lemputė įjungta=apie 25% įkrauta (rodo, kad reikia įkrauti) 
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3	 Darbo	pradžia	
Perspėjimas

•  Naudojant ar reguliuojant valdiklius, atliekant 
procedūras, kurios nėra aprašytos šiame 
naudojimo vadove, galima patirti pavojingą 
lazerio poveikį arba susidurti su kita nesaugia 
situacija).

Visada iš eilės laikykitės šiame skyriuje 
pateiktų nurodymų. 
Jei kreipiatės į „Philips“, jūsų paprašys nurodyti 
šio prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelio 
ir serijos numeriai yra ant užpakalinės 
prietaiso dalies.Numerius įrašykite čia: 
Modelio Nr.  ___________________________
Serijos Nr.  _____________________________

Prijungimas
ĮĖJIMO LINIJA

Šiame įrenginyje yra garso įėjimo terminalas. Jūs galite įvesti analoginius stereo garso signalus iš tokių išorinių 
prietaisų, kaip VCD, CD, VCR, MP3 grotuvas ir pan. 
Kad prijungtumėte įėjimo terminalą LINE IN (įėjimo linija), esantį ant šio grotuvo viršutinio skydelio, naudokite garso 
kabelį, o prietaisas automatiškai persijungs į LINE IN režimą. 

GUITAR IN (gitaros įėjimo) jungtis

Prie šios vakarėlių kolonėlės galite tiesiogiai prijungti gitarą naudodami ant viršutinio skydelio esantį gitaros įėjimo 
lizdą. 
Į GITAROS ĮĖJIMO lizdą, esantį ant viršutinio skydelio, įkiškite 6,5 mm (1/4 col.) gitaros jungtį. Paskui gitaros garso 
reguliavimo rankenėle ant viršutinio skydelio galima reguliuoti prijungtos gitaros garsumą . 
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Maitinimo	prijungimas	

Perspėjimas
•  Galima sugadinti gaminį! Patikrinkite, ar 

maitinimo įtampa atitinka įtampą, kuri nurodyta 
ant užpakalinės gaminio sienelės arba jo 
apačioje.

•  Gali ištikti elektros smūgis! Traukdami maitinimo 
laidą iš lizdo, visada traukite laikydami už kištuko. 
Niekada netraukite už laido.

Pastaba
•  Prieš prijungdami prie KS maitinimo šaltinio, 

patikrinkite, ar sujungėte visas jungtis.

KS maitinimo laidą įjunkite į KS ĮĖJIMO (AC IN) 
lizdą, esant ant užpakalinio prietaiso skydelio. 
Tada kitą KS maitinimo kabelio galą įkiškite  
į maitinimo lizdą. 

Galima	įsigyti	tik	maitinimo	laido	kištuką	TANX100/77	

Galima	įsigyti	tik	maitinimo	laido	kištuką	TANX100/37	

Galima	įsigyti	tik	maitinimo	laido	kištuką	TANX100/10

Įjungimas	
Spauskite .

  Kad įjungtumėte / išjungtumėte 
prietaisą, nuspauskite ir laikykite 
nuspaudę 3 sek. 
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4	 	Leidimas	iš	
USB

Leidimas	iš	USB	saugojimo	
įrenginio	

Pastaba
•  Užtikrinkite, kad USB prietaise būtų palaikomo 

formato grojamo audioturinio.

1 Kad įjungtumėte prietaisą, nuspauskite ir 
laikykite nuspaudę 3 sek.

2 Į  lizdą įkiškite prietaiso USB kištuką.
Prietaisas automatiškai persijungs į USB 
leidimo režimą.

3 Nuspauskite  / , kad pasirinktumėte 
garso takelį.

  Atkūrimas pradedamas automatiškai. 

Atkūrimo	reguliavimas	
USB režime laikykitės toliau pateiktų 
nurodymų atkūrimui reguliuoti. 

Mygtukas Veiksmas
 / Nuspauskite, kad pereitumėte  

į ankstesnį arba kitą takelį. 
+	/	- Padidinti / sumažinti garsumą. 

Nuspauskite, kad 
pristabdytumėte arba 
atnaujintumėte atkūrimą. 
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5	 	Garso	įrašų	
atkūrimas	per	
„Bluetooth“

Gaminys gali perduoti muziką srautiniu būdu 
iš jūsų „Bluetooth“ prietaiso į sistemą per 
„Bluetooth“.

Prietaiso	prijungimas	

Pastaba
•  Prieš susiedami prietaisą su šiuo gaminiu, 

perskaitykite jo naudojimo vadovą dėl 
„Bluetooth“ suderinamumo. 

•  Gaminys gali įsiminti daugiausia aštuonis 
susietus prietaisus.Devintasis susietas prietaisas 
pakeis pirmąjį.

•  Bet kokia kliūtis tarp gaminio ir „Bluetooth“ 
prietaiso gali sumažinti veikimo atstumą. 
Laikykite atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, 
kurie gali sukelti trikdžius.

•  Veikimo atstumas nuo šio gaminio iki 
„Bluetooth“ prietaiso yra maždaug 10 m  
(30 pėdų). 

Prietaiso	prijungimas	rankiniu	
būdu	
1 Nuspauskite mygtuką  „Bluetooth“ 

režimui pasirinkti.

2 Savo„Bluetooth“ prietaise įjunkite 
„Bluetooth“ ir suraskite „Bluetooth“ 
prietaisu, kuriuos galima susieti (žr. 
prietaiso naudojimo vadovą). 

3 Pasirinkite [PHILIPS	TANX100], rodomą 
ūsų prietaise, kad susietumėte. 

  Sėkmingai prijungus, „Bluetooth“ 
indikatorius nemirksi.

Atkūrimas	iš	„Bluetooth“	
prietaiso	
Sėkmingai prijungę „Bluetooth“, atkurkite 
garso įrašą „Bluetooth“ prietaise. 

  Garso įrašai srautu siunčiami iš jūsų 
„Bluetooth“ prietaiso į šį gaminį.
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Prietaiso	atjungimas	
• Nuspauskite ir laikykite nuspaudę  

 mygtuką tris sekundes.
• Išjunkite savo prietaiso „Bluetooth“ 

funkciją.
• Nuneškite prietaisą už ryšio ribų.

Pastaba
•  Prieš prijungdami kitą „Bluetooth“ prietaisą, 

pirmiausia atjunkite esamą prietaisą.
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6  Garso 
reguliavimas

Garsumo	reguliavimas	
Atkūrimo metu spauskite +	VOL	-, kad 
padidintumėte arba sumažintumėte garsumą. 

Bosų	sustiprinimas	
Automatiškai sugeneruojamas kiekvienos EQ 
parinkties dinamiško bosų padidinimo (DBB) 
parametras. Jūs galite rankiniu būdu pasirinkti 
DBB nuostatą, kuri geriausiai atitinka jūsų 
klausymosi aplinką. 
• Atkūrimo metu pakartotinai spauskite 

DBB, kad pasirinktumėte:
• DBB	1
• DBB	2
• DBB	OFF	(išjungta)
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7	 Kitos	funkcijos	

Išorinio	prietaiso	
klausymasis	
Su šiuo gaminiu galite klausytis išorinio 
audioįrenginio, pavyzdžiui, MP grotuvo. 

Atkūrimas	iš	MP3	grotuvo	
1 Kad įjungtumėte prietaisą, nuspauskite ir 

laikykite nuspaudę 3 sek.
2 Garso įėjimo kabelį (komplekte nėra), 

kurio abiejuose galuose yra 3,5 mm 
jungtys, jungiamas: 
• į  šio gaminio LINE	IN (įėjimo linija) 

lizdą; 
• į MP3 grotuvo ausinių lizdą; 
• prietaisas automatiškai persijungia  

į LINE IN (linijos įėjimas) režimą.
3 Leiskite garso įrašus MP3 grotuvu (žr. jo 

naudojimo vadovą). 

Dekoratyvinių	šviesų	
įjungimas	arba	išjungimas	
Įjungto maitinimo režimu pakartotinai 
spauskite apšvietimo mygtuką LIGHT, kad 
pasirinktumėte kolonėlės apšvietimo spalvą 
arba išjungtumėte apšvietimą.
Įjungto maitinimo režimu pakartotinai 
spauskite apšvietimo mygtuką LIGHT, 
kad perjungtumėte įvairius kolonėlės LED 
indikatoriaus lemputės švietimo režimus. 
Įjungto maitinimo režimu nuspauskite 
ir laikykite nuspaudę, kad įjungtumėte / 
išjungtumėte šviesos blykstes.
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8	 	Informacija	
apie	gaminį

Techninės	sąlygos	
Stiprintuvas

KS išėjimo galia Maks. 40 W 
Baterijos išėjimo galia 15 W 
Dažnio atsakas 40 Hz – 20 kHz; ± 3 dB
Signalo ir triukšmo 
santykis 

≥ 65 dBA 

Visuminis netiesinis 
iškreipis 

< 1 % 

Kolonėlė

Kolonėlės pilnutinė 
varža 

4 omai 

Jautrumas 87±3 dB/m/W

USB

USB tiesioginė versija 2.0 visa sparta 
Krovimo stovas 5 V, 500 mA 

„Bluetooth“	

„Bluetooth“ versija V5.0
„Bluetooth“ dažnių 
juosta 

2,4~2,48 GHz ISM 
juosta 

„Bluetooth“ 
diapazonas 

10 m (laisvoji erdvė) 

Baterija

Baterijos talpa 

Įmontuota, 
pakartotinai 
įkraunama, 11,1 V, 
2200 mAh 

Bendroji	informacija	

KS galia 100–240 V~, 50/60 Hz
Ekologiškos 
pristabdytos elektros 
energijos sąnaudos 

≤ 0,5 W 

Matmenys

-  Pagrindinis įrenginys 
(PxAxG)

268 x 385 x 285 mm

Svoris

-  Pagrindinis įrenginys 5,6 kg 
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Informacija	apie	USB	
atkūrimo	galimybes	
Suderinamieji	USB	prietaisai:	

• USB „flash“ atmintukas (USB 2.0),
• USB „flash“ atmintukai (USB 2.0),
• atminties kortelės (reikalingas 

papildomas kortelių skaitytuvas, kad 
veiktų su šiuo prietaisu). 

Palaikomi	formatai:	
• USB arba atminties failo formato 

FAT12, FAT16, FAT32 (sektoriaus 
dydis: 512 baitai) 

• MP3 sparta bitais (duomenų sparta): 
32–320 Kbps ir kintanti sparta bitais

• Katalogo įdėjimas iki 8 lygių 
maksimumo 

• Albumų / aplankų skaičius: ne 
daugiau kaip 99 

• Takelių / pavadinimų skaičius: ne 
daugiau kaip 999

• Failo pavadinimas „Unicode UTF8“ 
(didžiausiasis ilgis: 128 baitai) 

Nepalaikomi	formatai:	
• Tušti albumai: tuščias albumas yra 

toks albumas, kuriame nėra MP3 
failų ir kuris nebus rodomas ekrane. 

• Nepalaikomi failų formatai yra 
praleidžiami. Pavyzdžiui, „Word“ 
dokumentai (.doc) arba MP3 failai 
su plėtiniu .dlf yra ignoruojami ir 
neatkuriami.

• AAC, WAV, PCM garso įrašų failai
• WMA failai

Palaikomi	MP3	formatai	
• Maksimalus pavadinimų skaičius: 999 

(priklauso nuo failo pavadinimo ilgio)
• Maksimalus albumų skaičius: 64
• Palaikomi atrankos dažniai: 32 kHz,  

44,1 kHz, 48 kHz
• Palaikoma sparta bitais: 32–320 (kbps), 

kintančios spartos bitais

Priežiūra	
Dėžės	valymas	
• Naudokite minkštą skepetą, lengvai 

sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. 
Nenaudokite tirpalo, kurio sudėtyje 
yra alkoholio, spirito, amoniako ar 
abrazyvinių medžiagų.
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9	 	Trikčių	
šalinimas

Perspėjimas
•  Niekada nenuimkite šio prietaiso korpuso.

Kad galiotų garantija, niekada nebandykite 
sistemos remontuoti patys.
Jei eksploatuojant šį prietaisą iškilo problema, 
prieš kreipdamiesi į remonto centrą, 
patikrinkite šias vietas. Jei problema lieka 
neišspręsta, eikite į „Philips“ tinklalapį  
(www.philips.com/support). Kreipdamiesi 
į „Philips“, užtikrinkite, kad jūsų prietaisas 
būtų šalia ir matytumėte modelio bei serijos 
numerius. 
Nėra	maitinimo	
• Užtikrinkite, kad prietaiso KS maitinimo 

kištukas būtų tinkamai įkištas.
• Užtikrinkite, kad į KS maitinimo lizdą būtų 

tiekiama elektros energija.
• Energijai taupyti prietaisas automatiškai 

persijungia į pristabdytą režimą po  
15 min., kai baigiamas atkūrimo procesas 
ir nenaudojamas joks valdiklis.

Nėra	garso	arba	prastas	garsas	
• Sureguliuokite garsumą.
Prietaisas	nereaguoja	
• Ištraukite ir vėl įkiškite KS maitinimo 

kištuką, paskui vėl įjunkite prietaisą.
Negalima	atkurti	kai	kurių	failų	USB	
prietaise	
• Aplankų arba failų skaičius USB prietaise 

viršijo tam tikrą ribą. Šis reiškinys nėra 
sutrikimas.

• Tokių failų formatai nėra palaikomi.
Nepalaikomas	USB	prietaisas	
• USB prietaisas nesuderinamas su 

įrenginiu.Išbandykite kitą.

Apie	„Buetooth“	prietaisą	
Garso	įrašų	kokybė	suprastėja,	prijungus	
prietaisą	su	įjungta	„Bluetooth“	funkcija.	
• Prastas „Bluetooth“ priėmimas. 

Pristumkite prietaisą arčiau šio gaminio 
arba pašalinkite kliūtį tarp jų.

Negali	prisijungti	prie	prietaiso.	
• Neįjungta prietaiso „Bluetooth“ funkcija. 

Kaip įjungti funkciją, žr. prietaiso 
naudotojo vadovą.

• Šis gaminys jau yra sujungtas su kitu 
prietaisu, kuriame įjungtas „Bluetooth“. 
Atjunkite tą prietaisą ir bandykite dar kartą.

Susietas	prietaisas	nuolat	prisijungia	ir	
atsijungia.	
• Prastas „Bluetooth“ priėmimas. 

Pristumkite prietaisą arčiau šio gaminio 
arba pašalinkite kliūtį tarp jų.

• Kai kurių prietaisų „Bluetooth“ jungtis 
gali būti automatiškai išjungiama kaip 
energiją taupanti funkcija.Tai nereiškia šio 
gaminio gedimo.

http://www.philips.com/support
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10	Pranešimas	
Bet kokie šio prietaiso pakeitimai arba 
konstrukcijos modifikavimai, kurių aiškiai 
nepatvirtino MMD	Hong	Kong	Holding	
Limited, gali panaikinti naudotojo teisę 
eksploatuoti šį įrenginį. 

Atitiktis

Tokiu būdu MMD	Hong	Kong	Holding	
Limited pareiškia, kad šis gaminys atitinka 
pagrindinius reikalavimus ir kitas atitinkamas 
Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Atitikties 
deklaraciją galima rasti  
www.philips.com/support.

Rūpinimasis	aplinka
Senojo	gaminio	ir	baterijos	utilizavimas	

Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas 
iš aukštos kokybės medžiagų ir sudedamųjų 
dalių, kurias galima pakartotinai perdirbti ir 
panaudoti iš naujo. 

Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad 
jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.

Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms 
baterijoms yra taikoma Europos direktyva 
2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti 
kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietine rūšiuojamų elektros 
ir elektronikos gaminių atliekų bei baterijų 
surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir 
niekada nemeskite gaminio ir baterijų kartu 
su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Teisingai 
utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, 
apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo 
galimų neigiamų padarinių. 
Vienkartinių	baterijų	išėmimas	
Norėdami išimti vienkartines baterijas, 
žiūrėkite skyrių „Baterijų įdėjimas“. 
Informacija	apie	aplinką	
Neimkite jokių nereikalingų pakuočių. Mes 
bandėme pakuotę pagaminti taip, kad būtų 
lengvai suskirstyta į tris medžiagas: kartoną 
(dėžė), polistireno putas (slopintuvas) ir 
polietileną (maišeliai, apsauginiai putų lakštai). 
Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias 
galima pakartotinai perdirbti ir panaudoti, 
jei išmontuojama specializuotos bendrovės. 
Laikykitės vietos taisyklių, susijusių su 
pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ir 
senų įrenginių utilizavimu. 

Prekės	ženklo	ant	gaminio	
reikšmė	

„Bluetooth“ žodinis prekių ženklas ir logotipai 
yra registruoti prekių ženklai, priklausantys 
„Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus 
MMD	Hong	Kong	Holding	Limited 
naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir 
prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems 
savininkams. 

Tai II KLASĖS prietaisas su dviguba izoliacija ir 
be apsauginio įžeminimo.

www.philips.com/support
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Būkite	atsakingi.	
Gerbkite	autorių	teises.

Apsaugotos nuo kopijavimo medžiagos, 
įskaitant kompiuterines programas, failus, 
transliuotas laidas ir garso įrašus,  neleistinų 
kopijų darymas gali pažeisti autorių teises ir 
būti baudžiamuoju nusikaltimu. Šio įrenginio 
nereikėtų naudoti tokiems tikslams.



Specifikacijos	gali	būti	pakeistos	be	išankstinio	perspėjimo.	
„Philips“	ir	„Philips	Shield	Emblem“	yra	registruoti	„Koninklijke	Philips	N.V.“	prekių	ženklai	ir	naudojami	
pagal	licenciją.	Šį	gaminį	gamino	ir	pardavinėjo	„MMD	Hong	Kong	Holding	Limited“	arba	vienos	iš	jos	
filialų	atsakomybe,	o	„MMD	Hong	Kong	Holding	Limited“	yra	šio	gaminio	laiduotojas.	
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