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1  Të rëndësishme

Siguria

Paralajmërimin

•	 	Asnjëherë	mos	e	hiqni	kasën	e	këtij	boksi.
•	 	Asnjëherë	mos	e	vendosni	këtë	boks	mbi	pajisje	

të	tjera	elektrike.
•	 	Mbajeni	këtë	boks	larg	nga	drita	direkte	e	diellit,	

flakët	e	ndezura	ose	nxehtësia.

•	 Përdorni	vetëm	shtesa	ose	aksesorë	të	
specifikuar	nga	prodhuesi.

•	 Mos	e	vendosni	asnjë	burim	rreziku	mbi	
boks	(p.sh.	qirinj	të	ndezur).

•	 Nëse	boksi	juaj	njomet,	pastrojeni	me	leckë	
të	butë	e	të	thatë,	dhe	pastaj	lëreni	të	thahet	
komplet në një vend të ajrosur mirë para se 
ta	përdorni	herës	tjetër.

Shënim

•	 	Etiketa	e	të	dhënave	ndodhet	në	anën	e	majtë	të	
boksit.

Njoftim

Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë 
pajisje	që	nuk	është	miratuar	shprehimisht	nga	
MMD Hong Kong Holding Limited mund ta bëjë 
të pavlefshme autoritetin e përdoruesit për ta 
përdorur	pajisjen.

Pajtueshmëria

Këtu,	MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	deklaron	
se ky produkt është në përputhje me kërkesat 
themelore dhe masat e tjera përkatëse të 
Direktivës	2014/30/EU.	
Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në  
www.philips.com/support.

Kujdesi për mjedisin

Hedhja e produktit të vjetër 

Produkti është projektuar dhe prodhuar me 
materiale	dhe	komponentë	të	cilësisë	së	lartë,	të	
cilat	mund	të	riciklohen	dhe	të	ripërdoren.

Ky simbol mbi një produkt do të thotë se 
produkti	mbulohet	nga	Direktiva	Evropiane	
2012/19/EU.

2013/56/EU	e	cila	nuk	mund	të	hidhet	së	
bashku	me	mbetjet	e	zakonshme	shtëpiake. 
Ju	këshillojmë	fort	që	ta	çoni	produktin	në	
një	pikë	zyrtare	grumbullimi	ose	te	qendra	e	
servisit	Philips	në	mënyrë	që	një	profesionist	
të	heqë	baterinë	e	karikueshme.	Informohuni	
për	sistemin	vendës	të	grumbullimit	të	veçantë	
të produkteve elektrike dhe elektronike dhe 
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baterive	të	karikueshme.	Ndiqni	rregullat	
vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin 
dhe bateritë e vjetra bashkë me mbetjet e 
zakonshme.	Hedhja	e	duhur	e	produkteve	të	
vjetra dhe baterive të karikueshme ndihmon në 
parandalimin e pasojave negative për mjedisin 
dhe	shëndetin	e	njeriut.

Kujdes

Informacione mjedisore
Të	gjitha	paketimet	e	panevojshme	duhen	hequr.	
Jemi përpjekur ta bëjmë paketimin të lehtë 
që	të	ndahet	në	tre	materiale:	karton	(kutia),	
polistiroli lidhur me hedhjen e fletëve mbrojtëse 
të	paketimit.
Sistemi përbëhet nga materiale të cilat mund 
të	riciklohen	dhe	ripërdoren	nëse	çmontohen	
nga	një	kompani	e	specializuar. Ju	lutemi	ndiqni	
rregullat vendëse lidhur me bukëpeshkun 
(amortizuesin)	dhe	polietilienin	(qeset,	materialet,	
bateritë	e	shkarkuara	dhe	pajisjet	e	vjetra.
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2  Boksi me valë

Urime	për	blerjen	tuaj,	dhe	mirë	se	vini	në	
Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja 
që	jep	Philips,	regjistroni	produktin	në	 
www.philips.com/welcome

Hyrje

Me	këtë	boks,	mund	të	dëgjoni	audio	nga	pajisjet	
me Bluetooth ose të luani nga burimet audio në 
rrjet.

Çfarë ka në kuti

Kontrolloni	dhe	dalloni	gjërat	që	ka	në	kuti: •	 Boksi
•	 Adaptori
•	 Materialet	e	shtypura

www.philips.com/welcome
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 Karikimi me valë/
•	 Karikimi	me	valë

 Heshtje/
•	 Ndezja	ose	fikja	e	mikrofonit

 Shtyp për të folur/
•	 Shtyp	për	të	folur	(Shtypje	e	shkurtër)	

Ndezur/Fikur Në pritje rrjeti (Mbaj 
shtypur	3s)

 Luaj/Pauzë/
•	 Luaj/Pauzë/Dil	nga	modaliteti	në	pritje/

ndalo kohëmatësin/alarm (Shtypje e 
shkurtër)

•	 Hapni	Bluetooth	pas	verifikimit	me	
sukses	(Mbaj	shtypur	3s)

•	 Hyr	në	modalitetin	në	pritje	(Mbaj	
shtypur	10s)

 Modaliteti/
•	 Rregullimi	i	ndriçimit	të	orës	(Shtypje	e	

shkurtër)
•	 Rregullimi	i	ndriçimit	poshtë	(Dy	

shtypje)
•	 Ndrysho	formatin	e	shfaqjes	së	orës	

(Mbaj	shtypur	3s)

 Vol-/  
•	 1	hap	poshtë	(Shtypje	e	shkurtër)
•	 Vazhdimisht	hapa	poshtë	(Mbaj	shtypur	

3s	ose	3s+)

 Vol+/
•	 1	hap	poshtë	(Shtypje	e	shkurtër)
•	 Vazhdimisht	hapa	lart	(Mbaj	shtypur	3s	

ose	3s+)

 Porta e karikimit USB
•	 Karikoni	telefonat	tuaj
•	 Rryma	maks.	output	5V	1A	

 Xheku i adaptorit të energjisë
•	 DC	IN	15V	2.5A

 Ora / ekrani
•	 Shfaq	orën	aktuale
•	 Konfiguro	automatikisht	dhe	shfaq	pas	

lidhjes në rrjet

 [  ]+[  ] Rivendosje e të dhënave të 
fabrikës.
•	 (Mbaj	shtypur	12s)

Përmbledhje e njësisë 
kryesore 

USB DC IN
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3 Fillimi 

Ndiqni	gjithnjë	me	radhë	udhëzimet	në	këtë	
kapitull.

Lidhja me energjinë

Kujdes

•	 	Rrezik	i	dëmtimit	të	produktit!	Sigurohuni	që	
tensioni	i	energjisë	përputhet	me	tensionin	që	
është	printuar	mbrapa	ose	poshtë	orës	radio.

•	 	Rrezik	goditjeje	elektrike! Kur shkëputni spinën 
AC,	tërhiqni	gjithnjë	spinën	nga	priza.	Asnjëherë	
mos	tërhiqni	kordonin.

Lidhni	adaptorin	e	energjisë	me	prizën	në	mur.
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Aplikacioni “Google 
Home”

1  Vendoseni pajisjen sa më pranë të jetë e 
mundur me routerin LAN me valë.

•	 Bëni një lidhje me valë nga smartfoni/
iPhone	me	routerin	LAN	me	valë.	

•	 Mbani	shënim	SSID	dhe	fjalëkalimin	
(çelësin	e	enkriptimit)	të	routerit	
LAN	me	valë.	Disa	routerë	LAN	me	
valë	kanë	disa	SSID.	Për	hollësi,	shikoni	
udhëzimet	e	operimit	që	jepen	bashkë	
me	routerin	LAN	me	valë.

•	 Në	iPhone,	aktivizoni	funksionin	
BLUETOOTH. “Google Home” përdor 
funksionin	BLUETOOTH	për	të	
identifikuar	njësinë.

2  Konfiguroni Wi-Fi® me aplikacion.
•	 Ndizeni	pajisjen.
•	 Shtypni	për	të	hapur	“Google	Home.”
•	 Ndiqni	udhëzimet	në	aplikacion	për	ta	

konfiguruar	pajisjen	për	Wi-Fi.	Lidheni	
pajisjen me të njëjtën lidhje Wi-Fi të 
smartfonit/iPhone.

Aplikacioni “Google Home”

https://www.google.com/cast/setup/

Google Home

Si përdoret

Flisni	me	Google	Assistant. Mund të filloni të 
bisedoni	thjesht	duke	thënë	“Ok	Google”	ose	
shtypni shkurtimisht .

Ok	Google,	 
Luaj muzikë

Sigurisht,	ja	pak	muzikë	
në Google Play Music
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4  Mund ta 
përdorni 
gjithashtu 
si boks me 
Bluetooth

Me	këtë	boks,	mund	të	dëgjoni	audio	nga	pajisjet	
me Bluetooth dhe të luani muzikë nëpërmjet 
Bluetooth.

Lidhja me një pajisje me 
Bluetooth

Shënim

•	 	Sigurohuni	që	funksioni	Bluetooth	është	i	
aktivizuar	në	pajisjen	tuaj,	dhe	që	pajisja	juaj	është	
vendosur të jetë e dukshme për të gjitha pajisjet e 
tjera	me	Bluetooth.

•	 	Çdo	pengesë	mes	këtij	boksi	dhe	një	pajisjeje	me	
Bluetooth	mund	të	pakësojë	distancën	e	punimit.

•	 	Mbajeni	larg	nga	pajisjet	e	tjera	elektronike	që	
mund	të	shkaktojnë	interferencë.

•	 	Rrezja	e	punimit	mes	këtij	boksi	dhe	një	pajisjeje	
me	Bluetooth	është	rreth	3	metra.

•	 Pasi	Wi-Fi	të	jetë	konfiguruar	me	sukses,	
përdoruesit mund të hapin BT duke thënë 
“Ok,	Google,	open	the	Bluetooth”/”OK,	
Google,	Bluetooth	pairing”.	Boksi	do	të	
jetë	në	statusin	e	pritjes	për	çiftim	me	
pajisjen	tjetër.	Nga	konfigurimi	i	Bluetooth	
të	smartfonit	ose	pajisjes	tjetër,	gjeni	dhe	
zgjidhni	emrin	e	pajisjes	që	keni	konfiguruar	
për	Wi-Fi.

•	 Nëse	procedura	e	çiftimit	është	bërë	me	
sukses,	statusi	i	pritjes	për	çiftimin	do	të	
lirohet.	Boksi	do	të	kalojë	në	statusin	e	
lidhjes	BT.

•	 Për	veprimin	e	çiftimit	me	BT,	nëse	pajisja	
nuk	mund	të	gjendet	brenda	3	minutash,	
boksi	do	të	fiket.	Por	mund	të	ndryshohet	
nga	Google	Control.

•	 Kur	Bluetooth	lidhet	ose	shkëputet,	do	të	
bjerë	një	ton.
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Luajtja nga një pajisje e 
lidhur me Bluetooth

Pas	lidhjes	së	suksesshme	me	Bluetooth,	luani	
audio	në	pajisjen	e	lidhur.
•		 Audio	kalon	nga	pajisja	juaj	me	Bluetooth	te	

boksi.	
•	 Për	të	ndaluar	ose	vazhduar	luajtjen,	shtypni	

.

Këshillë

•	 	Gjithashtu	mund	të	përdorni	pajisjen	me	
Bluetooth	për	të	kontrolluar	luajtjen.

Shkëputja e një pajisjeje

•		 Çaktivizoni	Bluetooth	në	pajisje;
•		 Lëvizeni	pajisjen	përtej	rrezes	së	

komunikimit.

Lidhja përsëri e një 
pajisjeje

•		 Kur	ndizni	boksin,
•		 Nëse	nuk	bëhet	me	sukses,	zgjidhni	emrin	

e pajisjes me Bluetooth në menynë e 
Bluetooth	për	të	filluar	lidhjen	përsëri.

Vendosja e orës

Rregullo	dhe	shfaq	automatikisht	pas	lidhjes	në	
rrjet.

1 Clock

AM/PM2

•		 Mbani	shtypur	  për 3 sekonda për të 
vendosur	formatin	12/24.

Vendosja e kohës së 
alarmit

Mund të vendosni alarmin/kohëmatësin me anë 
të	Google	Assistant.	
•		 Çelësi	i	hyrjes:	  Mbani shtypur shkurtimisht 

tastin	gjatë	rënies	së	alarmit,	pastaj	ndalojeni	
alarmin.
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Karikim me valë 

•	 Ngjyra	e	bardhë	e	ngrohtë:	normale	/	
karikimi	përfundoi.

•	 Ngjyra	portokalli:	duke	u	karikuar
•	 Ngjyra	portokalli	pulsuese:	gabim	në	karikim.

Modaliteti në pritje

•	 Në	pritje	rrjeti

Moduli Përshkrimi

Ndriçim 
OLED 

Ndriçimi poshtë ora

FIKUR FIKUR (Pa karikim me valë) Ndezur Pas verifikimit

FIKUR FIKUR (Pa karikim me valë)
 --|--

(pulson)
Rivendos 
gjendjen

- Ndezur (karikim me valë)   -  Mbaj ndezur

•	 Kushtet	e	aktivizimit
1.	 Verifikimi	i	Google	u	bë	me	sukses.
2.		 Nuk	ka	asnjë	veprim	(duke	përfshirë	

përdorimin	e	tasteve	dhe	fjalëve)	për	 
15	minuta,	ndaj	pajisja	hyn	automatikisht	
në	modalitetin	e	gjendjes	në	pritje	rrjeti.

•	 Dil	nga	situata
1.		 Çdo	veprim	i	përdoruesit	(duke	

përfshirë	zgjimin	me	zë,	veprimin	e	
butonave	ose	kontrollin	e	aplikacionit).

2.		 Energjia	e	boksit	kontrollohet	brenda	 
2	W.

•	 Modaliteti i pezullimit
	 Kushti	paraprak:	Ndezja
•	 Veprimi:

1.		 Pezullo	brenda:	Mbaj	shtypur	  për 
10s+

2.	 Pezullimi	jashtë:	shtyp	
•	 Përshkrimi:

1.	 Ndalim	i	karikimit	me	USB;		 
Karikimi	me	valë	përsëri	punon,	por	
ndriçimi	poshtë	është	fikur;

2.	 Energjia	e	boksit	kontrollohet	brenda	 
0,5	W.
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5  Veçori të tjera

Rregullimi i volumit

Gjatë	luajtjes	së	muzikës,	shtypni	-/+ për të rritur 
ose	ulur	volumin.

Këshillë

•	 	Mund	të	shtypni	dhe	mbani	shtypur	-/+ për të 
rritur	ose	ulur	volumin	vazhdimisht.

•	 	Kur	volumi	arrin	maksimumin,	boksi	sinjalizon	dy	
herë.

 

6  Rregullimi i 
tingullit

Shënim

•	 	Informacionet	për	produktin	mund	të	ndryshohen	
pa	u	njoftuar	përpara.

Fuqia	nominale	në	dalje	
(Amplifikatori)

2 x 8 W

Përgjigja e frekuencës 
akustike

60-20000 Hz

Drajveri i boksit 2	x	1,5”	rreze	e	plotë,	 
8 Ω

Përforcimi i basit   1 x radiator pasiv

Versioni i Bluetooth V4.2

Profilet e mbështetura 
të Bluetooth

AVRCP V1.5, A2DP1.2

Banda e frekuencës 
së	Bluetooth	/	Fuqia	
output

2,402GHz~2,480GHz	
ISM	Band	/ 
BDR:	7	±	2	dBm		 
EDR:	4	±	2	dBm

Karikimi	me	USB 5	V,	1	A

Energjia	 100-240	V~	50-60	Hz	 
(Hyrja	AC)

Dalja	DC	 15 V 	2,5	A

Mbështetet karikimi  
me valë  
WIFI	në	pritje	

Fuqia	maks.	rreth
10 W
<2 W

konsumi i energjisë 
Në pritje  

 
<	0,5	W

konsumi i energjisë (ekrani	i	orës	i	fikur)

Përmasat 
-  Njësia kryesore 
(Gje	x	La	x	The)		

223 x 87 x 94 mm

Pesha 
- Njësia kryesore 1,01	kg
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PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM I EUT:
•	 Max.e.i.r.p.:	 	IEEE	802.11a:	17,97	dBm 

IEEE	802.11n	(HT20):	16,94	dBm 
IEEE	802.11n	(HT40):	15,86	dBm 
IEEE	802.11ac	(VHT20):	17,93	dBm 
IEEE	802.11ac	(VHT40):	16,96	dBm	 
IEEE	802.11ac	(VHT80):	16,92	dBm

•	 BT	(2402-2480	MHz):	8,07	dBm 
BT	LE	(2402-2480	MHz):	9,00	dBm 
WIFI	2,4	GHz	(2412-2472	MHz):	19,94	dBm 
WIFI	5	GHz	(5150-5250	MHz):	17,93	dBm 
WIFI	5	GHz	(5250-5350	MHz):	17,97	dBm 
WIFI	5	GHz	(5470-5725	MHz):	17,92	dBm 
WIFI	5	GHz	(5725-5850	MHz):	13,84	dBm

•	 Në	të	gjitha	shtetet	anëtare	të	BE-së,	punimi	i	 
5150-5350 MHz kufizohet për përdorim vetëm 
brenda.

7  Zgjidhja e 
problemeve 

Paralajmërimin

•	 Asnjëherë	mos	e	hiqni	kasën	e	kësaj	pajisjeje.

Për	ta	mbajtur	garancinë	të	vlefshme,	asnjëherë	
mos	u	mundoni	ta	riparoni	sistemin	vetë.	
Nëse	hasni	probleme	ndërsa	përdorni	pajisjen,	
kontrolloni pikat e mëposhtme para se të kërkoni 
shërbime.	Nëse	problemi	mbetet	i	pazgjidhur,	
shkoni	në	faqen	e	internetit	të	Philips	 
(www.philips.com/support). Kur kontaktoni 
Philips,	sigurohuni	që	pajisja	është	pranë	dhe	të	
keni	gati	numrin	e	modelit	dhe	numrin	e	serisë.

Të përgjithshme
Nuk ndizet 
•	 Karikoni	boksin.

Nuk ka zë
•	 Rregulloni	volumin	në	këtë	produkt.	
•	 Rregulloni	volumin	në	pajisjen	e	lidhur.	
•	 Sigurohuni	që	pajisja	me	Bluetooth	e	lidhur	

është	brenda	rrezes	së	punimit.

Nuk ka asnjë përgjigje nga boksi kur shtypni 
butonat. 
•	 Fikeni	energjinë	dhe	ndizeni	përsëri.	
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