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1 Svarīgi

•
•
•

Drošība

•

Pārziniet šos drošības simbolus
UZMANĪBU!
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS
NEATVĒRT
UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀ STRĀVAS TRIECIENA RISKA
IESPĒJAMĪBU, NENOŅEMIET PĀRSEGU (VAI AIZMUGURI) IEKĀRTA NESATUR
DAĻAS, KURU APKALPI VARĒTU VEIKT LIETOTĀJS. TEHNISKO APKALPOŠANU
ATSTĀJIET KVALIFICĒTA TEHNISKĀS APKALPOŠANAS PERSONĀLA ZIŅĀ.

Šī “zibens šautra” norāda uz neizolētu materiālu
iekārtā, kas var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu. Lai garantētu drošību ikvienam jūsu
mājsaimniecībā, lūdzu, nenoņemiet izstrādājuma
pārsegu.
“Izsaukuma zīme” pievērš uzmanību īpašībām,
informācija par kurām ir rūpīgi jāizlasa
pievienotajā dokumentācijā, lai novērstu darbības
un apkopes problēmas.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu ugunsgrēka vai
elektriskās strāvas trieciena risku, šo aparātu
nedrīkst pakļaut lietum vai mitrumam, un uz
šī aparāta nedrīkst novietot priekšmetus, kas
piepildīti ar šķidrumiem, piemēram, vāzes.
UZMANĪBU! Lai novērstu elektriskās strāvas
triecienu, pilnībā ievietojiet plato kontaktdakšas
tapu platajā slotā.

•
•

•
•

Brīdinājums
• N
 ekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces pārsegu.
• Nekādā gadījumā neveiciet nevienas šīs ierīces
daļas eļļošanu.
• Šo ierīci nedrīkst novietot uz citām elektriskajām
iekārtām.
• Sargiet ierīci no tiešas saules staru iedarbības,
atklātām liesmām un karstuma.
• Nekādā gadījumā neskatieties tieši šīs ierīces lāzera
starā.
• Nodrošiniet, ka strāvas vadam, kontaktdakšai vai
adapterim vienmēr ir viegli piekļūt, lai atvienotu
ierīci no strāvas.
2
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•

Nelietojiet šo aparātu ūdens tuvumā.
Uzstādiet to saskaņā ar ražotāja
norādījumiem.
Neuzstādiet tādu siltuma avotu tuvumā
kā radiatori, sildītāji, krāsnis vai citas ierīces
(ieskaitot pastiprinātājus), kas izdala siltumu.
Nepieļaujiet, ka pāri strāvas vadam tiek
staigāts vai tas tiek saspiests, it īpaši pie
kontaktdakšas, kontaktligzdas un vietas, kur
tas iziet no aparāta.
Izmantojiet tikai ražotāja norādītos
piederumus/aksesuārus.
Izmantojiet tikai kopā ar ratiņiem, statīvu,
trijkāji, kronšteinu vai galdu, ko norādījis
ražotājs vai kas tiek pārdots kopā ar aparātu.
Ja tiek izmantoti ratiņi, pārvietojot ratiņus
kopā ar aparātu, uzmanieties, lai izvairītos no
traumām apgāšanās dēļ.

Atvienojiet šo aparātu pērkona negaisa laikā
vai ilgstošas nelietošanas gadījumā.
Jebkādu tehnisko apkalpošanu atstājiet
kvalificēta servisa personāla ziņā. Šāda
labošana var būt nepieciešama, ja aparāts
ir bojāts jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas
vads, aparātā ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši
priekšmeti, aparāts bijis pakļauts lietum
vai mitrumam, nestrādā normāli vai bijis
nomests zemē.
Akumulatora lietošana UZMANĪBU! –
Lai novērstu akumulatora noplūdi, kas var
izraisīt miesas bojājumus, īpašuma bojājumus
vai tālvadības pults bojājumus, rīkojieties
šādi:
• ievietojiet baterijas pareizi tā, lai + un indikācijas atrastos, kā norādīts uz ierīces;
• vienlaicīgi neievietojiet dažādas baterijas
(vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu,
utt.);

•

•

•
•

•

ja tālvadības pults ilgstoši netiek lietota,
izņemiet baterijas;
baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam
karstumam, piemēram, saules staru
iedarbībai vai tml.;
aparātu nedrīkst pakļaut pilieniem vai
šļakstiem;
nenovietojiet uz aparāta bīstamības avotus
(piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus,
iedegtas sveces);
ja TĪKLA kontaktdakša vai ierīces savienotājs
tiek izmantots kā atvienošanas ierīce, tiem
jābūt viegli pieejamiem.
Uzmanību!

• Izmantojot vadīklas atšķirīgi no šajā dokumentā
norādītā, kā arī noregulējot tādus uzstādījumus vai
veicot tādas procedūras, kas atšķiras no norādītā,
pastāv bīstamas lāzera iedarbības vai citas nedrošas
darbības risks.

Dzirdes drošība

skaļš un kaitīgs jūsu dzirdei. Lai pasargātu
sevi, iestatiet drošu skaļuma līmeni pirms
jūsu dzirde pielāgojas un nemainiet to.
Lai noteiktu drošu skaļuma līmeni:
• ar skaļuma regulatoru uzstādiet zemu
iestatījumu;
• lēnām palieliniet skaļuma līmeni, līdz skaņa ir
dzirdama ērti un skaidri bez izkropļojumiem.
Klausieties saprātīgu laika periodu:
• ilgstoša skaņas iedarbība arī gadījumos, kad
skaļuma līmenis ir “drošs”, var radīt dzirdes
zudumu;
• izmantojiet savu iekārtu saprātīgi un ieturiet
atbilstošus pārtraukumus.
Lietojot austiņas, noteikti ievērojiet tālāk
sniegtos norādījumus.
• Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgā laika
periodā.
• Raugieties, lai skaļuma līmenis netiktu
mainīts, kamēr jūsu dzirde pielāgojas.
• Neiestatiet tik augstu skaļumu, ka nevarat
dzirdēt, kas notiek apkārt.
• Potenciāli bīstamās situācijās jums jārīkojas
piesardzīgi vai arī uz laiku jāpārtrauc
lietošana.
Piezīme

Neklausieties pārāk lielā skaļumā.
• Klausoties skaņu ar austiņām pārāk lielā
skaļumā varat izraisīt dzirdes traucējumus.
Šis izstrādājums var radīt skaņas tādos
decibelu diapazonos, kas parastam cilvēkam
var izraisīt dzirdes zudumu, iedarbībai esot
pat mazākai par vienu minūti. Augstāki
decibelu diapazoni ir paredzēti tiem
cilvēkiem, kuriem iespējams jau ir kādas
pakāpes dzirdes zudums.
• Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā jūsu
dzirdes “komforta līmenis” pielāgojas
lielākam skaņas skaļumam. Tādēļ pēc
ilgstošas klausīšanās skaļuma līmenis, kas
jums izklausās “normāls”, patiesībā var būt

• Tipa datu plāksnīte atrodas iekārtas aizmugurē.
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2 Jūsu puses
pārstāvis
Pateicamies par jūsu pirkumu un laipni lūgti
Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā
Philips, reģistrējiet savu izstrādājumu vietnē:
www.Philips.com/welcome.

Ievads
Šis izstrādājums ļauj:
• izbaudīt audio atskaņošanu no USB atmiņas
ierīcēm, Bluetooth atbalstošām ierīcēm un
citām ārējām ierīcēm.
Lai sniegtu jums bagātāku skaņu, šim
izstrādājumam ir pieejami šādi skaņu efekti:
• dinamiskais zemās frekvences skaņas
pastiprinājums (DBB).

Kārbas saturs
Pārbaudiet, vai kārbā ir atrodas šādi elementi:
• galvenā iekārta x 1;
• drukātie materiāli;
• maiņstrāvas vads x 1.
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Galvenās iekārtas pārskats
AUGŠĒJAIS PANELIS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. MIKROFONA IEEJAS LIGZDA

12. BLUETOOTH (zilais indikators)

(MIC1 IN)

13. ATSKAŅOT/APTURĒT

2. MIKROFONA IEEJAS LIGZDA

14. NĀKAMAIS

(MIC2 IN)

15. SKAĻUMA PALIELINĀŠANA (+)

1. MIKROFONA SKAĻUMA

16. APGAISMOJUMS (LIGHT)

REGULATORS (MIC1 VOL)

17. ĢITĀRAS SKAĻUMS (GUITARVOL)

1. MIKROFONA SKAĻUMA

18. ATBALSS (ECHO)

REGULATORS (MIC2 VOL)

19. USB SLOTS

VOKĀLA LĪDZSVAROTĀJS

20. IZEJAS LĪNIJA (LINE OUT)

(VOCAL FADER)

21. IEEJAS LĪNIJA (LINE IN)

BALSS MAINĪTĀJS (VOICE

22. ĢITĀRAS IEEJA (GUITAR IN)

CHANGER)
7.

DBB

8.

ENERĢIJAS LĪMEŅA INDIKATORS

9.

GAIDSTĀVE (sarkanais indikators)
SKATĪT ENERĢIJAS LĪMENI

10. IEPRIEKŠĒJAIS
11. SKAĻUMA SAMAZINĀŠANA (-)
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Galvenās iekārtas pārskats
AIZMUGURES PANELIS:

1. MAIŅSTRĀVAS LIGZDA
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Standarta atskaņošana
AUGŠĒJĀ PANEĻA FUNKCIJU DARBĪBA
• Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu, lai ieslēgtu/izslēgtu iekārtu. Nospiediet, lai skatītu
akumulatora enerģijas līmeni, kamēr iekārta ir ieslēgta.
• Nospiediet divreiz, lai pārslēgtos starp ieslēgtu/izslēgtu balss izlīdzīnāšanas režīmu (VOCAL ON/
OFF).
• Nospiediet divreiz, lai pārslēgtos starp dažādiem DBB efektiem: DBB1/DBB2/DBB OFF.
• Nospiediet, lai aktivizētu Bluetooth režīmu.
• Nospiediet un turiet, lai pārtrauktu Bluetooth savienojumu.
• Nospiediet divreiz, lai mainītu balss tembra efektu: voice1/voice2/voice3/voice off.
• Nospiediet divreiz, lai pārslēgtos starp dažādiem skaļruņa LED indikatora apgaismojuma
režīmiem. Nospiediet un turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu prožektora gaismu.
• Nospiediet, lai īslaicīgi apturētu atskaņošanu, nospiediet vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.

• Nospiediet, lai pārietu uz nākamo skaņdarbu.

• Nospiediet, lai atgrieztos pie iepriekšējā skaņdarba.

• Nospiediet [VOLUME+], lai palielinātu skaļumu.
• Nospiediet [VOLUME-], lai samazinātu skaļumu.
• Skaļuma līmeni, kāds tiek izmantots karaokes vai paziņojumu veikšanas laikā, var noregulēt ar
mikrofona skaļuma regulatoru.
• Mikrofona atbalss skaļumu, kāds tiek izmantots karaokes vai paziņojumu veikšanas laikā, var
noregulēt ar mikrofona atbalss skaļuma regulatoru.
• Pievienotās ģitāras skaļumu var regulēt ar ģitāras skaļuma regulatoru, kas pieejams uz augšējā
paneļa.
• Lai dziedātu karaoki vai veiktu paziņojumus, pie iekārtas mikrofona stereo ligzdas var pievienot
mikrofonu.
• Uz iekārtas augšējā paneļa ir pieejama ģitāras ligzda, kas paredzēta ģitāras pievienošanai.
• USB atmiņas ierīci var pievienot pie USBon uz augšējā paneļa, lai atskaņotu mūziku MP3
formātā.
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Standarta atskaņošana
MIKROFONA ATSKAŅOŠANA
• Pievienojiet vienu mikrofonu pie mikrofona ligzdas uz augšējā paneļa un iestatiet tam zemu skaļuma līmeni,
izmantojot mikrofona skaļuma regulatoru.
• Noregulējiet mikrofona skaļumu un atbalsi vēlamajā līmenī. Izmantojiet uz augšējā paneļa esošo mikrofona skaļuma
regulatoru.
Izbaudiet karaokes dziedāšanu!

UZLĀDE
• Izmantojiet maiņstrāvas vadu (iekļauts), lai izveidotu savienojumu starp iekārtas maiņstrāvas ievades ligzdu
un maiņstrāvas avotu. Pirms uzlādes iekārtu ieteicams ieslēgt, lai varētu sekot līdzi uzlādes statusam. Iekārtas
enerģijas līmeņa indikators uzlādes laikā mirgo, savukārt, ja nepārtraukti deg visas četras enerģijas līmeņa
indikatora lampiņas – akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Piezīme. Iekārtā integrēto uzlādējamo akumulatoru var uzlādēt arī tad, ja iekārta ir izslēgta, taču šādā gadījumā tā
Neuzrādīs uzlādes statusu.
Ballīšu skaļrunim ir LED zibspuldzes uzvednes funkcija, kad enerģijas līmenis ir zems.

BATERIJAS ENERĢIJAS LĪMEŅA PĀRBAUDE
• Jūsu ērtībai skaļrunis ir aprīkots ar viedu akumulatora enerģijas līmeņa pārbaudes funkciju.
• Kad iekārta ir ieslēgta un nenotiek uzlāde, nospiediet akumulatora enerģijas līmeņa skatīšanas pogu, lai skatītu
pašreizējo enerģijas līmeni, ko uzrāda iekārtas LED indikators.
Iedegas 4 LED LAMPIŅAS BALTĀ krāsā = enerģijas līmenis ir 100 %
Iedegas 3 LED LAMPIŅAS BALTĀ krāsā = enerģijas līmenis ir 75 %
Iedegas 2 LED LAMPIŅAS BALTĀ krāsā = enerģijas līmenis ir 50 %
Iedegas 1 LED LAMPIŅA BALTĀ krāsā = enerģijas līmenis ir 25 % (jāveic uzlāde)
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3 Uzsākšana
Uzmanību!
• Izmantojot vadīklas atšķirīgi no šajā dokumentā
norādītā, kā arī noregulējot tādus uzstādījumus vai
veicot tādas procedūras, kas atšķiras no norādītā,
pastāv bīstamas lāzera iedarbības vai citas nedrošas
darbības risks.

Vienmēr atbilstošajā secībā izpildiet šajā nodaļā
sniegtās norādes.
Sazinoties ar Philips, jums lūgs nosaukt šī aparāta
modeļa un sērijas numuru. Modeļa un sērijas
numurs ir norādīts aparāta aizmugurē. Pierakstiet
tos šeit:
Modeļa nr._________________________
Sērijas nr.__________________________

Pievienot
IEEJAS LĪNIJA (LINE IN)
Šai iekārtai ir audio ievades terminālis. Jūs varat ievadīt analogos stereo skaņas signālus no ārējās ierīces, piemēram,
video kompaktdiska, kompaktdiska, videokasešu ierakstītāja, MP3 atskaņotāja un citiem.
Pievienojiet audio kabeli pie ieejas termināļa LINE IN, kas atrodas uz šī atskaņotāja augšējā paneļa, un iekārta
automātiski pārslēdzas ieejas līnijas (LINE IN) darbības režīmā.

ĢITĀRAS IEEJAS (GUITAR IN) SAVIENOJUMS
Šim ballīšu skaļrunim varat pievienot arī ģitāru, pieslēdzot to pie ģitāras ieejas ligzdas, kas atrodas uz augšējā paneļa.
Izmantojot 6,5 mm (1/4 collas) ģitāras savienotāju, pieslēdziet to pie ligzdas GUITAR IN, kas atrodas uz augšējā
paneļa, un pēc tam pievienotās ģitāras skaļumu varat kontrolēt ar ģitāras skaļuma regulatoru, kas pieejams uz šī
paneļa.
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Strāvas pieslēgšana

Ieslēgšana

Uzmanību!
• Izstrādājuma bojājumu risks. Pārliecinieties, ka
strāvas padeves spriegums atbilst spriegumam, kas
norādīts izstrādājuma aizmugurē vai apakšā.
• Elektriskās strāvas trieciena risks! Kad pievienojat
vai atvienojat strāvas vadu, vienmēr turiet to aiz
kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

Nospiediet .
Nospiediet un 3 sekundes turiet
nospiestu, lai ieslēgtu/izslēgtu iekārtu.

Piezīme
• P
 irms maiņstrāvas pieslēgšanas pārliecinieties, ka ir
izveidoti visi pārējie savienojumi.

Pievienojiet maiņstrāvas vadu pie ligzdas AC IN,
kas atrodas iekārtas aizmugurē.
Pēc tam pieslēdziet otru maiņstrāvas vada galu
pie barošanas avota.

Strāvas vads ir pieejams tikai TANX200/77

Strāvas vads ir pieejams tikai TANX200/37

Strāvas vads ir pieejams tikai TANX200/10

10
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4 Atskaņošana no
USB
Atskaņošana no USB atmiņas
ierīces
Piezīme
• P
 ārliecinieties, ka USB ierīcē ir pieejams
atskaņojams audio saturs atbalstītajos formātos.

1
2

3

Atskaņošanas vadība
USB režīmā izpildiet tālāk sniegtos norādījumus,
lai kontrolētu atskaņošanu.

Poga
/

Darbība
Nospiediet, lai pārietu uz nākamo vai
atgrieztos pie iepriekšējā skaņdarba.

+/-

Palielina/samazina skaļumu.
Nospiediet, lai apturētu vai atsāktu
atskaņošanu.

Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu,
lai ieslēgtu iekārtu.
Pievienojiet iekārtas USB spraudni pie
ligzdas .
Iekārta automātiski pārslēdzas USB
atskaņošanas režīmā.

Nospiediet

/

, lai atlasītu skaņdarbu.

	Atskaņošana tiek automātiski uzsākta.
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5 Audio
atskaņošana
caur Bluetooth
Šis izstrādājums var sistēmā straumēt mūziku
no Bluetooth ierīces, izmantojot Bluetooth
savienojumu.

Ierīces pievienošana
Piezīme
• P
 irms šo izstrādājumu savienojat pārī ar kādu ierīci
izlasiet tās lietotāja rokasgrāmatu par Bluetooth
saderību.
• Izstrādājums var maksimāli iegaumēt astoņas pārī
savienotās ierīces. Devītā pārī savienotā ierīce
aizstās pirmo.
• Jebkādi šķēršļi starp šo izstrādājumu un Bluetooth
ierīci var samazināt darbības diapazonu.
Nenovietojiet to citu elektronisko ierīču tuvumā,
kas var radīt traucējumus.
• Darbības diapazons starp izstrādājumu un
Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (30 pēdas).

Manuāla ierīces pievienošana

1

2

3

Nospiediet pogu , lai atlasītu Bluetooth
režīmu.
Savā Bluetooth ierīcē iespējojiet Bluetooth
un meklējiet Bluetooth ierīces, ar kurām var
izveidot pāra savienojumu (skatiet ierīces
lietotāja rokasgrāmatu).
Kad jūsu ierīcē parādās nosaukums [PHILIPS
TANX200], atlasiet to pāra savienojuma
izveidei.
	Kad savienojums ir izveidots, Bluetooth
indikators nepārtraukti deg.
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Atskaņošana no Bluetooth
ierīces
Kad izveidots Bluettoh savienojums, atskaņojiet
audio Bluetooth ierīcē.
	Audio tiek straumēts no jūsu Bluetooth
ierīces uz šo izstrādājumu.

Ierīces atvienošana
•
•
•

Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu
pogu .
Savā ierīcē deaktivizējiet Bluetooth.
Novietojiet ierīci ārpus uztveršanas
diapazona.
Piezīme

• P
 irms savienojuma izveides ar citu Bluetooth ierīci
atvienojiet jau pievienoto ierīci.
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6 Skaļuma
regulēšana
Skaļuma regulēšana
Atskaņošanas laikā, nospiediet pogu + VOL -,
lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

Zemās frekvences skaņu
pastiprināšana
Dinamiskā zemās frekvences skaņas
pastiprinājuma (DBB) iestatījums tiek automātiski
ģenerēts katrai izlīdzinājuma izvēlei. Jūs varat
manuāli atlasīt DBB iestatījumu, kas vislabāk
atbilst jūsu klausīšanās videi.
• Atskaņošanas laikā divreiz nospiediet DBB,
lai atlasītu:
• DBB 1;
• DBB 2;
• DBB OFF
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7 Citas funkcijas
Klausieties no ārējas ierīces
Izmantojot šo izstrādājumu, jūs varat atskaņot
skaņu no ārējās audio ierīces, piemēram, MP3
atskaņotāja.

Atskaņošana no MP3 atskaņotāja

1

2

Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu,
lai ieslēgtu iekārtu.
Pievienojiet audio ieejas kabeli (nav ietverts
komplektācijā), kuram abos galos ir 3,5 mm
savienotājs, pie:
•
•
•

3

ieejas ligzdas LINE IN, kas pieejama uz
šī izstrādājuma;
MP3 atskaņotāja austiņu ligzdas;
iekārta automātiski pārslēdzas uz ieejas
līnijas LINE IN darbības režīmu.

Atskaņojiet audio failu MP3 atskaņotājā
(skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu).

Dekoratīvā apgaismojuma
ieslēgšana/izslēgšana
Kad iekārta ir ieslēgta, divreiz nospiediet pogu
LIGHT, lai atlasītu skaļruņa apgaismojuma krāsu
vai izslēgtu šo apgaismojumu.
Kad iekārta ir ieslēgta, atkārtoti nospiediet pogu
LIGHT, lai pārslēgtos starp dažādajiem skaļruņa
LED indikatora apgaismojuma režīmiem.
Kad iekārta ir ieslēgta, nospiediet un turiet, lai
ieslēgtu vai izslēgtu prožektora gaismu.
LV
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8 Informācija par
izstrādājumu
Specifikācijas
Pastiprinātājs
Maiņstrāvas izejas
jauda
Akumulatora izejas
jauda
Signāla un trokšņa
attiecība
Kopējais harmoniskais
izkropļojums

Akumulators
Maks. 80 W

Vispārīga informācija
≥ 65 dBA
<1%

Maiņstrāva
100–240 V~, 50/60 Hz
Ekoloģiskais gaidstāves
≤1W
strāvas patēriņš
Izmēri

4 omi
87 ± 3 dB/m/W

- Galvenā iekārta
(P x A x Dz):

268 X 556 X 285 mm

Svars

USB
USB Direct versija

2.0 Full Speed

Bluetooth
Bluetooth versija
Bluetooth frekvenču
josla
Bluetooth diapazons

16

Iebūvēts, uzlādējams
11,1 V 4400 mAh

30 W

Skaļrunis
Skaļruņa impedance
Jutība

Akumulatora ietilpība

LV

V5.0
2,402 GHz ~ 2,482 GHz
ISM josla
10 m (brīvā telpā)

- Galvenā iekārta

7,7 kg

USB atskaņojamības
informācija
Saderīgās USB ierīces:
• USB zibatmiņa (USB 2.0)
• USB zibatmiņas atskaņotāji (USB 2.0)
• atmiņas kartes (šai iekārtai papildus
nepieciešams karšu lasītājs)

Apkope
Notīriet skapi
• Izmantojiet mīkstu drānu, kas samitrināta
maigā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā.
Neizmantojiet šķīdumu, kas satur alkoholu,
spirtu, amonjaku, vai abrazīvus līdzekļus.

Atbalstītie formāti:
• USB vai atmiņas faila formāts FAT12,
FAT16, FAT32 (sektora lielums:
512 baiti)
• MP3 bitu ātrums (datu pārraides
ātrums): 32–320 Kbps un mainīgs bitu
ātrums
• Direktoriju ligzdošana līdz pat 8 līmeņos
• Albumu/mapju skaits: maks. 99
• Skaņdarbu/nosaukumu skaits: maks. 999
• Faila nosaukums unikodā UTF8
(maksimālais garums: 128 baiti)
Neatbalstītie formāti:
• tukši albumi: tukšs albums ir albums,
kurā nav neviena MP3 faila, un šādi
albumi netiek parādīti displejā;
• neatbalstīta formāta faili tiek izlaisti.
Piemēram,Word dokumenti (.doc)
vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek
ignorēti un netiek atskaņoti;
• AAC,WAV, PCM audio faili;
• WMA faili.

Atbalstītie MP3 formāti
•
•
•
•

Maksimālais nosaukumu skaits: 999 (atkarībā
no faila nosaukuma garuma)
Maksimālais albumu skaits: 64
Atbalstītās izlases frekvences: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
Atbalstītie bitu ātrumi: 32 –320 (kbps),
mainīgi bitu ātrumi
LV
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9 Problēmu
novēršana
Uzmanību!
• Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs iekārtas pārsegu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot
sistēmu pašu spēkiem.
Ja šīs iekārtas lietošanas laikā rodas problēmas,
pirms tehniskās apkalpošanas pieprasīšanas
pārbaudiet tālāk norādītos punktus. Ja problēmu
neizdodas novērst, apmeklējiet Philips tīmekļa
vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar
Philips, nodrošiniet, ka iekārta atrodas tuvumā un
jums ir pieejams tās modeļa un sērijas numurs.
Nav strāvas
• Pārliecinieties, ka iekārtas maiņstrāvas
kontaktdakša ir pareizi pievienota.
• Pārliecinieties, ka maiņstrāvas kontaktligzda
pievada strāvu.
• Lai taupītu enerģiju, 15 minūtes pēc tam, kad
sasniegts atskaņošanas beigu punkts, iekārta
automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja
netiek lietota neviena vadīkla.
Nav skaņas vai tā ir slikta
• Noregulējiet skaļumu.
Iekārta nereaģē
• Atvienojiet un pēc tam atkal pievienojiet
maiņstrāvas kontaktdakšu, tad ieslēdziet
atpakaļ iekārtu.
Dažus USB ierīcē esošos failus nav iespējams
parādīt
• Mapju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz
noteiktu robežvērtību. Šis fenomens nav
uzskatāms par darbības traucējumu.
• Šo failu formāti netiek atbalstīti.
USB ierīce netiek atbalstīta
• USB ierīce nav saderīga ar šo iekārtu.
Mēģiniet pievienot citu.
18
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Par Bluetooth ierīci
Kad izveidots savienojums ar Bluetooth
atbalstošu ierīci, skaņas kvalitāte ir slikta.
• Vājš Bluetooth signāls. Pārvietojiet ierīci
tuvāk šim izstrādājumam vai likvidējiet pa
vidu esošos šķēršļus.
Nav iespējams izveidot savienojumu ar ierīci.
• Ierīcē nav iespējota Bluetooth funkcija. Lai
aktivizētu šo funkciju, skatiet ierīces lietotāja
rokasgrāmatu.
• Šis izstrādājums jau ir savienots ar citu
Bluetooth atbalstošu ierīci. Atvienojiet šo
ierīci un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
Pārī savienotā ierīce pastāvīgi pievienojas un
atvienojas.
• Vājš Bluetooth signāls. Pārvietojiet ierīci
tuvāk šim izstrādājumam vai likvidējiet pa
vidu esošos šķēršļus.
• Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var
būt automātiski deaktivizēts, kā enerģijas
taupīšanas funkcija.Tas nav uzskatāms par
izstrādājuma darbības traucējumiem.

10 Paziņojums
Ja šī ierīce jebkādā veidā ir izmainīta vai
pārveidota bez nepārprotama uzņēmuma “MMD
Hong Kong Holding Limited” apstiprinājuma,
lietotājs var zaudēt tiesības izmantot iekārtu.

Atbilstība

Ar šo uzņēmums “MMD Hong Kong
Holding Limited” deklarē, ka šis izstrādājums
atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām
prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.
Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē:
www.philips.com/support.

Vides aizsardzība
Vecā izstrādājuma un bateriju likvidēšana

2013/56/ES, un kuras nevar likvidēt kopā ar
parastajiem sadzīves atkritumiem.
Iepazīstieties ar informāciju par vietējo elektrisko
un elektronisko izstrādājumu un bateriju dalītās
vākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus
un nekādā gadījumā nelikvidējiet izstrādājumu
un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves
atkritumiem. Pareiza vecu izstrādājumu un
bateriju likvidēšana palīdz novērst negatīvas sekas
videi un cilvēku veselībai.
Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana
Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet
sadaļu par bateriju ievietošanu.
Informācija par apkārtējo vidi
Esam atteikušies no visa nevajadzīgā
iepakojumam. Iepakojumu esam centušies padarīt
viegli sadalāmu trīs veidu materiālos: kartons
(kaste), polistirola putas (atvairis) un polietilēns
(maisi, putu drošības plāksne).
Šī sistēma satur materiālus, ko var pārstrādāt
un izmantot atkārtoti, ja to demontāciju veic
specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos
noteikumus attiecībā uz iepakojuma materiālu,
izlietoto bateriju un vecu iekārtu likvidēšanu.

Paziņojums par preču zīmēm
Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un izgatavots no
augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem,
kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz
izstrādājumu attiecas Eiropas Direktīva
2012/19/ES.

Bluetooth vārdiskā preču zīme un logotipi ir
reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam
“Bluetooth SIG, Inc.”, un uzņēmums “MMD
Hong Kong Holding Limited” šādu preču
zīmi izmanto tikai ar licenci. Citas preču un
tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku preču
unt tirdzniecības zīmes.

Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas,
uz kurām attiecas Eiropas Direktīva
LV

19

Šis ir II KLASES aparāts ar divkāršu izolāciju,
kuram nav nodrošināts aizsargzemējums.

Esiet atbildīgi,
cieniet autortiesības
Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tostarp
datora programmu, failu, pārraižu un audio
ierakstu, neatļauta pavairošana var būt
autortiesību pārkāpums un uzskatāma par
noziedzīgu nodarījumu. Šo iekārtu nedrīkst
izmantot šādiem nolūkiem.
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Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Philips un Philips Shield Emblem ir uzņēmuma “Koninklijke Philips N.V.” reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas
saskaņā ar licenci. Šo izstrādājumu ražo un pārdod uzņēmums “MMD Hong Kong Holding Limited” vai kāda no tā
filiālēm, un uzņēmums “MMD Hong Kong Holding Limited” ir garantētājs saistībā ar šo izstrādājumu.
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