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1	 Важно	

Безопасност

Предупреждение
•  Никога не премахвайте корпуса на този 

високоговорител.
•  Никога не поставяйте този високоговорител 

върху други електроуреди.
•  Дръжте високоговорителя далеч от 

пряка слънчева светлина, гол пламък или 
горещина.

•	 Използвайте само приставки/
аксесоари, посочени от 
производителя.

•	 Не поставяйте никакви източници на 
риск върху продукта (като например 
запалени свещи).

• Ако високоговорителят се намокри, 
почистете с мека, суха кърпа и 
го оставете да изсъхне добре на 
проветриво място преди следващата 
употреба.

Бележка
•  Етикетът с типови данни се намира отляво 

на уреда.

Уведомление
Всякакви промени по устройството, които 
не са изрично одобрени от MMD Hong 
Kond Holding Limited, могат да анулират 
правото на потребителя да използва това 
оборудване.

Регулаторен	контрол

С настоящото MMD Hong Kong Holding 
Limited декларира, че този продукт е в 
съответствие с основните изисквания 
и другите приложими разпоредби на 
Директива 2014/30/ЕС. 
Можете да намерите Декларацията за 
съответствие на www.philips.com/support.

Грижи	за	околната	среда

Изхвърляне	на	стария	продукт	

Вашият продукт е проектиран и 
произведен с висококачествени материали 
и компоненти, които могат да се 
рециклират и използват повторно.

Този символ върху даден продукт 
означава, че продуктът попада в обхвата 
на Европейска директива 2012/19/ЕС.

2013/56/ЕС и не може да се изхвърля 
заедно с обикновените битови отпадъци. 
Силно ви съветваме занесете продукта 
в официален пункт за взимане или 
сервизен център на Philips, където 
професионалист да извади акумулаторната 
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батерия. Запознайте се с местната 
система за разделно събиране на 
електрически и електронни продукти 
и акумулаторни батерии. Спазвайте 
местните правила и никога не изхвърляйте 
продукта и акумулаторните батерии 
заедно с обикновени битови отпадъци. 
Изхвърлянето на стари продукти и 
акумулаторни батерии по правилния 
начин допринася за предотвратяване на 
потенциални негативни последици за 
околната среда и човешкото здраве.

Внимание

Информация	за	околната	среда
Всички ненужни опаковки са премахнати. 
Опитахме се да направим опаковката 
лесна за разделяне на три материала: 
картон (кутията), полистиренова пяна 
(уплътнител) и полиетилен (пликчета, лист 
защитна пяна).
Вашата система се състои от материали, 
които могат да се рециклират и използват 
повторно, ако бъдат разглобени от 
специализирана компания. Моля, 
спазвайте местните разпоредби относно 
изхвърлянето на опаковъчни материали, 
изтощени батерии и старо оборудване.
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2  Вашият	
безжичен	
високоговорител

Честита нова покупка и привет от Philips! 
За да се възползвате максимално от 
поддръжката, предлагана от Philips, 
регистрирайте своя продукт на  
www.philips.com/welcome.

Въведение	
С този високоговорител можете да се 
насладите на аудио от устройства с 
Bluetooth или от мрежови аудио ресурси.

Какво	има	в	кутията
Проверете и идентифицирайте 
съдържанието на пакета:

• Високоговорител
• Адаптер
• Печатни материали

www.philips.com/welcome
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	 Безжично	зареждане	/
• Безжично зареждане

	 Без	звук/
• Включване или изключване на 

микрофона

	 Натискане	за	говор/
• Натискане за говор (кратко 

натискане) Вкл/Изкл на готовност 
за мрежата (дълго натискане 3 сек)

	 Пускане	/	Пауза	/
• Пускане / Пауза / Изход от режим 

на готовност / спиране на таймер/
аларма (кратко натискане)

• Отворете Bluetooth след успешно 
удостоверяване (дълго натискане  
3 сек)

• Влезте в режим на готовност (дълго 
натискане 10 сек)

	 Режим	/
• Регулиране на яркостта на 

светлините (кратко натискане)
• Регулиране на долната светлина 

(двукратно натискане)
• Смяна на формата за показване на 

часа (дълго натискане 3 сек)

	 Звук-	/
• 1 стъпка надолу (кратко натискане)
• продължителни стъпки надолу 

(дълго натискане 3 сек или 3+ сек)

	 Звук+	/
• 1 стъпка надолу (кратко натискане)
• продължителни стъпки нагоре 

(дълго натискане 3 сек или 3+ сек)

	 USB	порт	за	зареждане
• Зареждайте своите мобилни 

устройства
• Макс. изходна мощност 5 V 1 A 

	 Жак	за	захранващ	адаптер
• DC IN 15 V 2,5 A

	 Часовник	/	панел	с	дисплей
• Показване на текущия час
• Автоматична настройка и 

показване след свързване с мрежа

 [ 	]+[	 	]	Нулиране	до	фабрични	
настройки.
• (Дълго натискане 12 сек)

Общ	преглед	на	основния	
модул	

USB DC IN
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3	 Първи	стъпки	
Винаги следвайте инструкциите в тази 
глава в тяхната поредност.

Свързване	към	
захранване

Внимание
•  Риск от повреда на продукта! Уверете се, 

че напрежението на захранването отговаря 
на напрежението на гърба или дъното на 
продукта.

•  Риск от токов удар! Когато вадите щепсела 
за променлив ток, винаги хващайте самия 
щепсел. Никога не дърпайте кабела.

Свържете захранващия адаптер към 
контакта на стената.
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Приложение	Google	
Home

1  Поставете	уреда	възможно	най-
близо	до	безжичен	LAN	рутер.

• Установете безжична връзка 
от вашия смартфон/iPhone към 
безжичния LAN рутер. 

• Проверете SSID и паролата (ключа 
за шифриране) на свързания 
безжичен LAN рутер, тъй като 
някои безжични LAN рутери 
имат различни SSID имена. За 
повече подробности вижте 
работните инструкции, доставени с 
безжичния LAN рутер.

• На iPhone активирайте функцията 
BLUETOOTH. Google Home 
използва функцията BLUETOOTH, 
за да идентифицира уреда.

2		 Настройте	Wi-Fi®	с	приложението.
• Включете уреда.
• Докоснете за стартиране на Google 

Home.
• Следвайте инструкциите в 

приложението, за да настроите 
своя уред за Wi-Fi. Свържете уреда 
към същата Wi-Fi връзка като 
смартфона/iPhone-а.

Приложение	Google	Home

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

Google Home

Как	се	използва
Говорете с вашия Google Асистент. Можете 
да започнете разговор, като просто кажете 
„Ok Google“ или натиснете кратко .

Ok Google,  
Play some music

Sure, here's some 
music on Google Play 
Music
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4  Можете	да	го	
използвате	
също	така	и	
като	BLUETOOTH	
високоговорител

С този високоговорител можете да слушате 
аудио от устройства с Bluetooth и да 
пускате музика през Bluetooth.

Свързване	на	устройство	
с	Bluetooth

Бележка
•  Уверете се, че функцията Bluetooth е 

активирана на устройството и е устройството 
ви е настроено да бъде видимо за всички 
други устройства с Bluetooth.

•  Всякакви пречки между този 
високоговорител и устройството с Bluetooth 
могат да намалят работния обхват.

•  Дръжте далеч от други електронни 
устройства, които може да причинят 
смущения.

•  Работният обхват между този 
високоговорител и Bluetooth устройство е 
приблизително 3 метра.

•	 След успешно настройка на Wi-
Fi, потребителите могат да отворят 
сдвояване с Bluetooth чрез гласова 
команда „Ok, google open the 
bluetooth“ / „Ok, google bluetooth 
pairing“. Високоговорителят ще влезе 
в режим на изчакване на сдвояване 
с друго Bluetooth устройство. От 
настройката за BLUETOOTH на вашия 
смартфон или друго устройство, 
намерете и изберете името на уреда, 
който подготвяте за Wi-Fi.

•	 Ако процедурата по сдвояване е била 
успешна, състоянието на изчакване 
ще се прекрати. Високоговорителят ще 
премине в състояние на установена 
Bluetooth връзка.

•	 При операции за сдвояване с 
Bluetooth, ако целевото устройство 
не бъде намерено в 3 минути, 
високоговорителят ще се изключи. 
Но това може да се промени от 
управлението с Google.

•	 Когато бъде установена или 
прекратена Bluetooth връзка ще има 
звуков сигнал.
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Възпроизвеждане	от	
свързано	Bluetooth	
устройство
След успешно свързване с Bluetooth 
пуснете аудио на свързаното устройство.
• Аудиото се предава от вашето 

устройство с Bluetooth към 
високоговорителя. 

•	 За да активирате пауза или да 
подновите възпроизвеждането 
натиснете .

Съвет
•  Можете също така да използвате своето 

Bluetooth устройство за управление на 
възпроизвеждането.

Прекъсване	на	връзка	с	
устройство
•		 Деактивирайте Bluetooth на 

устройството;
•	 Преместете устройството извън 

комуникационния обхват.

Повторно	свързване	на	
устройство
•		 Когато включите високоговорителя,
•		 Ако не е успешно, изберете името 

на вашето Bluetooth устройство от 
менюто за Bluetooth, за да започнете 
повторното свързване.

Настройване	на	часовник
Автоматична настройка и показване след 
свързване с мрежа.

1 Clock

AM/PM2

•		 Натиснете  за 3 секунди за 
превключване между 12-/24-часов 
формат.

Настройка	на	таймер	с	
аларма
Можете да насторйвате аларма/таймер с 
помощта на Google Асистент. 
•		 Бутон за въвеждане:  Кратко 

натискане Натиснете бутона по време 
на звънене на алармата, след което 
спрете алармата.
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Безжично	зареждане	

•	 Топъл бял цвят: нормална работа / 
зареждането завършено.

•	 Оранжев цвят: зареждане.
•	 Мигащ оранжев цвят: грешка при 

зареждане.

Режим	на	готовност
•	 Мрежова	готовност

Модул Описание

GVA 
осветление Долно осветление часовник

ИЗКЛ ИЗКЛ (без безжично 
зареждане) Вкл След 

удостоверяване

ИЗКЛ ИЗКЛ (без безжично 
зареждане)

 --|--
(мига)

Състояние на 
нулиране

- Вкл (безжично зареждане)   -  Свети постоянно

•	 Условия за активиране
1. Успешно удостоверяване с Google
2.  Без операция (включително 

използване на бутони и думи за 
събуждане) в продължение на  
15 минути ии автоматично влизане 
в режима на мрежова готовност.

•	 Условие за излизане
1.  Каквато и да било операция 

от потребителя (включително 
събуждане с глас, операция с бутон 
или управление от приложението).

2.  Мощността на високоговорителя се 
контролира в рамките на 2 W.

•	 Режим	на	временно	прекъсване
 Предварително условие: Включване
•	 Операция:

1.  Временно прекъсване след: 
Задръжте натиснат  за 10+ 
секунди

2. Край на временно прекъсване: 
натиснете 

•	 Описание:
1. Спиране на USB външно зареждане;   

Безжичното външно зареждане 
продължава, но долното осветление 
изгасва;

2. Мощността на високоговорителя се 
контролира в рамките на 0,5 W.
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5	 	Други	
функции

Регулиране на силата на 
звука
По време на възпроизвеждане на музика, 
натискайте -/+ за увеличаване или 
намаляване на силата на звука.

Съвет
•  Можете да натиснете и задържите -/+ 

за продължително увеличаване или 
намаляване на силата на звука.

•  Когато силата на звука достигне максимума, 
високоговорителят издава два звукови 
сигнала.

 

6	 	Регулиране	на	
звука

Бележка
•  Продуктовата информация подлежи на 

промяна без предизвестие.

Номинална изходна 
мощност (усилвател)

2 x 8 W

Акустичен честотен 
отговор

60-20000 Hz

Драйвер на 
високоговорителя

2 x 1,5” пълен 
диапазон, 8Ω

Усилване на баса   1 x пасивен радиатор
Версия на Bluetooth V4.2
Поддържани 
Bluetooth профили

AVRCP V1.5, A2DP1.2

Bluetooth честотен 
диапазон / изходна 
мощност

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

USB изходно 
зареждане

5 V, 1 A

Захранване 100-240 V~ 50-60 Hz  
(AC вход)

DC изход 15 V  2,5 A
Поддръжка 
на безжично 
зареждане 
Wi-Fi готовност 

Макс. мощност 
около 10 W 

< 2 W
Потребление на
мощност в режим
на готовност

 
< 0,5 W

Потребление на 
мощност

(изключен дисплей 
на часовника)

Размери 
-  Основен модул 

(Ш x В x Д)  
223 x 87 x 94 мм

Тегло 
- Основен модул 1,01 кг
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ОБЩО	ОПИСАНИЕ	НА	EUT:
•	 Макс. ефективна излъчвана мощност: 

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): 16.92dBm

•	 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): 9,00 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

•	 Във всички страни-членки на ЕС, работата 
в диапазона 5150-5350 MHz е ограничена 
само на закрито.

7  Отстраняване	
на	
неизправности

Предупреждение
•  Никога не премахвайте корпуса на това 

устройство.

За да бъде валидна гаранцията, никога не 
се опитвайте да поправяте системата сами. 
Ако срещнете проблеми при използването 
на устройството, проверете следните неща, 
преди да поискате сервизно обслужване. 
Ако проблемът не се реши, посетете уеб 
страницата на Philips (www.philips.com/
support). Когато се свържете с Philips, се 
погрижете устройството да бъде наблизо 
и да разполагате с номера на модела и 
серийния номер.

Общи
Няма	захранване	
•	 Заредете високоговорителя.

Няма	звук
•	 Регулирайте силата на звука на 

продукта. 
•	 Регулирайте силата на звука на 

свързаното устройство. 
•	 Уверете се, че Bluetooth устройството 

е в рамките на ефективния работен 
диапазон.

При	натискане	на	бутон	няма	реакция	
от	високоговорителя.	
•	 Изключете захранването и го включете 

отново. 
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