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1 Fontos 

Biztonság

Figyelmeztetés

•  Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.
•  Soha ne helyezze a hangszórót egyéb 

elektromos berendezésekre.
•  Tartsa távol a hangszórót közvetlen napfénytől, 

nyílt lángtól vagy hőtől.

• Csak a gyártó által megadott 
szerelékeket vagy tartozékokat használja.

• Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást 
(pl. meggyújtott gyertyát) a hangszóróra.

• Ha a hangszóró nedves lesz, tisztítsa 
meg egy puha, száraz ruhával és 
a következő használat előtt hagyja 
teljesen megszáradni egy jól szellőző 
helyiségben.

Megjegyzés
•  A típustábla a hangszóró .bal oldalán található.

Feljegyzés
Az eszközön végzett bármely, az MMD 
Hong Kong Holding Limited által nem 
kifejezetten engedélyezett változtatás vagy 
módosítás a felhasználó készülék-használati 
jogosultságának elvesztésével járhat.

Megfelelőség

Az MMD Hong Kong Holding Limited 
ezennel kijelenti, hogy ez a termék 
megfelel a 2014/30/EU irányelv alapvető 
követelményeinek és vonatkozó 
rendelkezéseinek. 
A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a  
www.philips.com/support címen.

Környezetvédelem

A régi termék megsemmisítése

A termék újra-hasznosítható és újra-
felhasználható anyagokból lett tervezve és 
készítve.

Ez a terméken lévő szimbólum azt jelzi, hogy 
a termékre a 2012/19/EU európai irányelv 
rendelkezései vonatkoznak.

2013/56/EU, amely nem helyezhető a 
normál háztartási hulladékba. Javasoljuk, 
hogy vigye a terméket hivatalos gyűjtőhelyre 
vagy a Philips szervizközpontba, hogy 
szakemberrel eltávolíttassa az újratölthető 
akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos 
és elektronikus termékek, valamint az 
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újratölthető akkumulátorok különálló 
helyi gyűjtőrendszeréről. Tartsa be a helyi 
szabályokat és soha ne dobja a terméket 
és az újratölthető akkumulátort a normál 
háztartási hulladékba. A régi termékek és 
újratölthető akkumulátorok megfelelő módon 
történő ártalmatlanításával kiküszöbölhetők 
a környezetre és az emberi egészségre 
gyakorolt negatív következmények.

Vigyázat

Környezetvédelmi információk
Az összes szükségtelen csomagolást szét kell 
válogatni. Arra törekedtünk, hogy  
a csomagolás könnyen szétválasztható 
legyen három anyagra: a kartonra (dobozra),  
a polisztirolra és a megsemmisíthető 
védőhab-lapokra.
A rendszer olyan anyagokat tartalmaz, 
melyek egy arra szakosodott vállalat által 
szétszerelve újra-hasznosíthatók és újra-
felhasználhatók. Kérjük, tartsa be a habosított 
(puffer) és polietilén (tasakok) anyagokra, 
valamint a lemerült akkumulátorokra és régi 
berendezésekre vonatkozó helyi szabályozást.
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2  Az Ön vezeték 
nélküli 
hangszórója

Vásárlásához gratulálunk és üdvözöljük  
a Philipsnél! Annak érdekében, hogy teljesen 
kihasználhassa a Philips által nyújtott 
támogatást, regisztrálja termékét a  
www.philips.com/welcome.

Bevezetés 
Ezzel a hangszóróval zenét játszhat le 
Bluetooth-képes eszközökről vagy hálózati 
hangforrásokról.

A	doboz	tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

• Hangszóró
• Adapter
• Nyomtatott anyagok

http://www.philips.com/welcome
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 Vezeték nélküli töltés/
• Vezeték nélküli töltés

 Némítás/
• Mikrofon be vagy ki

 Walkie-talkie/
• Walkie-talkie (Röviden nyomva)  

Be/Ki Hálózati készenlét (3 mp-ig 
nyomva tartva)

 Lejátszás/Szünet/
• Lejátszás/Szünet / Kilépés a 

készenléti módból / Időzítő/riasztás 
leállítása (röviden nyomva)

• Bluetooth-kapcsolat megnyitása  
a sikeres hitelesítést követően  
(3 mp-ig nyomva tartva)

• Belépés a készenléti módba  
(10 mp-ig nyomva tartva)

 Üzemmód/
• Óravilágítás fényerejének beállítása 

(röviden nyomva)
• Alsó világítás fényerejének beállítása 

(duplán megnyomva)
• Váltás az időkijelzési formátumok 

között (3 mp-ig nyomva tartva)

	 Hangerő-/
• 1 lépés lefelé (röviden nyomva)
• folyamatos léptetés lefelé  

(3 mp-ig vagy tovább nyomva tartva)

	 Hangerő+/
• 1 lépés felfelé (röviden nyomva)
• folyamatos léptetés felfelé  

(3 mp-ig vagy tovább nyomva tartva)

	 USB	töltőport
• Tölti a mobil készülékeket
• Max. kimenet: 5 V, 1 A áram

	 Tápegység	jack-csatlakozó
• DC IN 15 V 2,5 A

	 Óra	/	Kijelzőpanel
• A jelenlegi idő megjelenítése
• Automatikus beállítás és megjelenítés 

a hálózati csatlakozást követően

 [ 	]+[	  ] Gyári adatok visszaállítása
• (12 mp-ig nyomva tartva)

A	fő	egység	áttekintése	

USB DC IN
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3	 Első	lépések	
Az ebben a fejezetben leírt utasításokat 
mindig sorrendben hajtsa végre.

A	tápfeszültség	
csatlakoztatása

Vigyázat
•  A termék károsodásának kockázata! Ügyeljen 

arra, hogy a hálózati feszültség megfeleljen 
az órás rádió hátuljára vagy aljára nyomtatott 
hálózati feszültségnek.

•  Elektromos áramütés veszélye! A tápkábel 
kihúzásakor mindig a dugót húzza ki  
a csatlakozóból. Soha ne a kábelt húzza.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali 
csatlakozóhoz.
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A „Google Home” 
alkalmazás

1 Helyezze a készüléket a lehető 
legközelebb egy vezeték nélküli 
LAN-routerhez.
• Hozzon létre vezeték nélküli 

kapcsolatot az okos telefon/itthon és 
a vezeték nélküli LAN-router között. 

• Jegyezze fel a csatlakoztatott vezeték 
nélküli LAN-router SSID azonosítóját 
és jelszavát (titkosítási kulcsát), 
mivel egyes vezeték nélküli LAN-
routerek több SSID azonosítóval 
is rendelkeznek. Részletekért lásd 
a vezeték nélküli LAN-routerhez 
mellékelt használati útmutatót.

• Aktiválja a BLUETOOTH-funkciót 
itthon készülékén. A „Google Home” 
a BLUETOOTH-funkciót használja  
a készülék azonosításához.

2 Állítsa be a Wi-Fi®–t az alkalmazással.
• Kapcsolja be a készüléket.
• Koppintson a „Google Home” 

indításához.
• Kövesse az alkalmazás utasításait 

a készülék Wi-Fi kapcsolaténak 
beállításához. Állítsa be a készüléket 
az okos telefon/itthon által használt 
Wi-Fi kapcsolatra.

A „Google Home” alkalmazás

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

Google Home

Használat
Beszéljen a Google Asszisztenshez. 
A párbeszéd megkezdéséhez mondja ki, 
hogy „Ok Google” vagy nyomja meg röviden 
a  gombot.

Ok Google,  
Játsszál zenét.

Azonnal, itt van 
néhány zene a Google 
Play Musicből.
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4  BLUETOOTH-
hangszóróként 
is használható

Ezzel a hangszóróval zenét hallgathat 
Bluetooth-képes eszközökről vagy zenét 
játszhat le hálózati hangforrásokról.

Kapcsolódás egy 
Bluetooth-eszközhöz

Megjegyzés
•  Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth-funkció 

engedélyezve legyen a készüléken, és hogy 
a készülék látható legyen a többi Bluetooth-
készülék számára.

•  A hangszórós és a Bluetooth-eszköz között 
fennálló bármely akadály csökkentheti  
a működési távolságot.

•  Tartsa távol az egyéb olyan eszközöktől, 
melyek interferenciát okozhatnak.

•  A hangszóró és a Bluetooth-eszköz közti 
működési távolság körülbelül 3 méter.

• A Wifi sikeres beállítását követően a 
felhasználók az „Ok, google open the 
bluetooth”/ Ok, google bluetooth pairing” 
(Ok Google, nyisd meg a Bluetooth-t/
OK google, Bluetooth-párosítás) parancs 
kimondásával megnyithatják  
a Bluetooth-t. A hangszóró állapotra vár  
a másik Bluetooth-eszköz párosításához. 
Okostelefonja vagy egyéb eszköze 
BLUETOOTH-beállításaiban keresse 
meg és válassza ki a Wi-Fi kapcsolathoz 
beállított egyéb eszköz nevét.

• Ha a párosítási folyamat sikeres volt, 
engedélyezve lesz a várakozási állapot  
a párosításhoz. A hangszóró a  
BT-kapcsolódás állapotába vált.

• Ha a hangszóró a BT-párosítási művelet 
során 3 percen belül nem talál készüléket, 
akkor kikapcsol. Ez azonban a Google-
vezérlők segítségével módosítható.

• A Bluetooth csatlakoztatásakor és 
leválasztásakor hangjelzés hallható.
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Zenelejátszás 
csatlakoztatott 
Bluetooth-eszközről
A sikeres Bluetooth-kapcsolatot követően 
lejátszhatja a csatlakoztatott eszközön lévő 
Bluetooth-fájlokat.
• A hangfájlok a Bluetooth-eszközről  

a hangszórón szólalnak meg.
• Szüneteltetéshez vagy a lejátszás 

folytatásához nyomja meg a  gombot.

Tipp

•  A Bluetooth-eszközön a lejátszás is vezérelhető.

Az eszköz leválasztása
• Tiltsa le a Bluetooth-t az eszközön;
• Vigye az eszközt a kommunikációs 

tartományon kívülre.

Eszköz újra-csatlakoztatása
• Amikor bekapcsolja a hangszórót,
• Ha ez sikertelen, válassza ki a Bluetooth-

eszköz nevét a Bluetooth-menüből az 
újra-csatlakoztatáshoz.

Az	óra	beállítása
Automatikus beállítás és megjelenítés  
a hálózati csatlakozást követően.

1 Clock

AM/PM2

• Tartsa nyomva a  gombot 
3 másodpercig a 12/24 órás formátum 
beállításához.

Az	ébresztés	beállítása
Az ébresztés/időzítő a Google Asszisztens 
használatával állítható be. 
•  Beviteli gomb:  Röviden nyomva 

Nyomja meg a gombot a riasztás során 
a riasztás leállításához.
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Vezeték nélküli töltés 

• Meleg fehér szín: normál / töltés kész.
• Narancs szín: töltés.
• Villogó narancs szín: töltési hiba.

Készenléti mód
• Hálózati készenlét

Modul Leírás

GVA 
világítás 

Alsó világítás óra

KI
KI (nincs vezeték nélküli 

töltés)
Be

Hitelesítést 
követően

KI
KI (nincs vezeték nélküli 

töltés)
--|--

(villog)
Állapot 

visszaállítása

- Be (vezeték nélküli töltés)  - Megtartás

• Indítási feltételek
1. A Google hitelesítés sikeres.
2. Nincs művelet (kulcs és kulcsszó 

használata) 15 percen keresztül 
és automatikusan belép a hálózati 
készenlét módba.

• Kilépési feltételek
1. Bármilyen felhasználói művelet (pl. 

hangos ébresztés, gombok használata 
vagy az alkalmazás vezérlése).

2. A hangerő teljesítménye 2 W-on belül 
van vezérelve.

• Üzemmód felfüggesztés
 Előfeltétel: Hálózat be
• Kezelés:

1. Felfüggesztés: Tartsa nyomva a  
gombot 10 másodpercnél hosszabb 
ideig

2. Felfüggesztés törlése: 
• Leírás:

1. USB -töltés leállítása;  
A vezeték nélküli töltés tovább 
működik, de az alsó világítás 
kikapcsol;

2. A hangerő teljesítménye 0,5 W-on 
belül van vezérelve.
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5	 	Egyéb	
funkciók

Hangerő-szabályozás
Zenelejátszás során nyomja meg a -/+ 
gombot a hangerő növeléséhez vagy 
csökkentéséhez.

Tipp

•  A -/+ gomb nyomvatartásával a hangerő 
folyamatosan növelhető vagy csökkenthető.

•  A maximális hangerő elérésekor a hangszóró 
kettőt csipog.

 

6	 	Hangerő-
szabályzás

Megjegyzés
•  A termékadatok előzetes értesítés nélkül 

módosulhatnak.

Névleges kimeneti 
teljesítmény (erősítő)

2 x 8 W

Akusztikus frekvencia 
tartománya

60 - 20 000 Hz

Magashang-sugárzó 2 x 1,5” teljes 
tartomány, 8 Ω

Basszus-kiterjesztés 1 x passzív hűtő
Bluetooth-verzió V4.2
Támogatott 
Bluetooth-profilok

AVRCP V1.5, A2DP1.2

Bluetooth-
frekvenciatartomány / 
Kimeneti teljesítmény

2,402 GHz - 
2,480 GHz ISM sáv / 
BDR: 7 ± 2 dBm   
EDR: 4 ± 2 dBm

Kimeneti USB-töltés 5 V, 1 A
Hálózati feszültség 100 - 240 V~  

50 - 60 Hz  
(AC bemenet)

DC kimenet 15 V  2,5 A
Vezeték nélküli töltés  
támogatása  
WIFI-készenlét 

Max. teljesítmény kb.
10 W
2 W

energia-fogyasztás 
Készenlét  

 
< 0,5 W

energia-fogyasztás (óra megjelenítése ki)
Méretek
- Fő egység  

(Sz x Ma x Mé)
223 x 87 x 94 mm

Súly 
- Fő egység 1,01 kg
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Az EUT általános leírása:
• Max. tényleges izotróp kisugárzott  

teljesítmény 
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

• Az EU valamennyi tagállamában az  
5150 - 5350 MHz közti tartomány kizárólag 
beltérben használható.

7	 	Hibaelhárítás	
Figyelmeztetés

• Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.

A garancia megtartása érdekében soha ne 
próbálja a rendszert saját maga megjavítani. 
Ha az eszköz használata során problémákba 
ütközik, a szerviz hívása előtt ellenőrizze az 
alábbi pontokat. Ha a probléma továbbra 
is megoldatlan marad, keresse fel a Philips 
webhelyét (www.philips.com/support). Amikor 
a Philipshez fordul, ügyeljen arra, hogy az 
eszköz a közelben legyen és a modellszám 
valamint a sorozatszám elérhető legyen.

Általános
Nincs tápellátás 
• Töltse fel a hangszórót.

Nincs hang
• Állítsa be a hangerőt a terméken. 
• Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott 

eszközön. 
• Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth-eszköz 

az üzemi tartományon belül legyen.

Nincs válasz a hangszórótól a gombok 
lenyomásakor. 
• Kapcsolja ki majd vissza a tápellátást. 
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