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1 Svarbu

Sauga

Įspėjimas

•  Niekada nenuimkite šios kolonėlės korpuso.
•  Šios kolonėlės niekada nestatykite ant elektros 

įrangos.
•  Šią kolonėlę saugokite nuo tiesioginės saulės 

šviesos, atviros liepsnos ar karščio.

• Naudokite tik gamintojo nurodytus 
priedus.

• Ant kolonėlės nestatykite jokių pavojaus 
šaltinių (pvz., degančių žvakių).

• Jei kolonėlė sušlapo, prieš naudodami 
kitą kartą, nuvalykite minkštu sausu 
skudurėliu ir leiskite jai visiškai išdžiūti 
gerai vėdinamoje vietoje.

Pastaba
•  Tipo duomenų lentelė yra kairėje kolonėlės 

pusėje.

Pranešimas
Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar 
modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino „MMD 
Hong Kong Holding Limited“, gali panaikinti 
vartotojo teises naudoti įrangą.

Atitiktis

Šiuo dokumentu „MMD Hong Kong Holding 
Limited“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka 
esminius Direktyvos 2014/30/ES reikalavimus 
ir kitas susijusias nuostatas. 
Atitikties deklaraciją rasite adresu  
www.philips.com/support.

Rūpinimasis	aplinka
Seno produkto išmetimas 

Jūsų produktas yra suprojektuotas ir 
pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų 
ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir 
naudoti pakartotinai.

Šis ant produkto esantis simbolis reiškia, kad 
gaminiui taikoma Europos direktyva  
2012/19/ES.

2013/56/EU, ir negali būti išmetamas su 
įprastomis buitinėmis atliekomis. Primygtinai 
rekomenduojame nunešti savo produktą 
į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ 
aptarnavimo centrą, kad profesionalas galėtų 
išimti įkraunamą akumulitaroių. Sužinokite 
apie vietinę atskirų elektrinių ir elektroninių 
gaminių bei įkraunamų akumuliatorių 
surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių taisyklių 
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ir niekada neišmeskite produkto ir įkraunamų 
akumuliatorių kartu su įprastomis buitinėmis 
atliekomis. Teisingas senų produktų ir 
įkraunamų akumuliatorių išmetimas padeda 
išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių 
sveikatai.

Dėmesio

Aplinkos apsaugos informacija
Visos nereikalingos pakuotės buvo priskirtos 
atitinkamam tipui. Mes stengėmės, kad 
pakuotę būtų lengva išskirti į trijų tipų 
medžiagas: kartoną (dėžutę), polistireną, kad 
būtų išmestas pakuotės apsauginis putplasčio 
lapas.
Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima 
perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei jas išrenka 
specializuota įmonė. Prašome atkreipti 
dėmesį į vietos įstatymus: putplastis (buferis) 
ir polietilenas (krepšiai, medžiagos, išeikvotos 
baterijos ir sena įranga).
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2	 	Jūsų	belaidė	
kolonėlė

Sveikiname įsigijus produktą ir sveikiname 
prisijungus prie „Philips“ šeimos! Norėdami 
visiškai pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, 
užregistruokite savo produktą  
www.philips.com/welcome.

Įžanga	
Naudodami šią kolonėlę, galėsite mėgautis 
garsu iš prietaisų, kuriuose veikia Bluetooth, 
arba atkurti tinklo garsinius šaltinius.

Kas	dėžėje
Patikrinkite ir atpažinkite gauto paketo turinį:

• Kolonėlė
• Adapteris
• Spausdinta medžiaga

http://www.philips.com/welcome
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 Belaidis įkrovimas/
• Belaidis įkrovimas

 Nutildyti /
• Mikrofono įjungimas ar išjungimas

 Paspauskite ir kalbėkite /
• Paspauskite ir kalbėkite (trumpas 

paspaudimas) Įjungiamas / 
išjungiamas tinklo budėjimo režimas 
(ilgas paspaudimas, 3 sek.)

 Atkurti / pristabdyti/
• Atkurti / pristabdyti / uždaryti 

budėjimo režimą / sustabdyti laikmatį 
/ žadintuvą (trumpas paspaudimas)

• Po sėkmingo autentifikavimo 
atidarykite Bluetooth  
(ilgas paspaudimas, 3 sek.)

• Įjunkite budėjimo režimą  
(ilgas paspaudimas, 10 sek.)

 Režimas /
• Laikrodžio šviesos ryškumo 

reguliavimas (trumpas paspaudimas)
• Apatinės šviesos ryškumo 

reguliavimas (dvigubas paspaudimas)
• Perjungti laiko rodymo formatą  

(ilgai spausti, 3 sek.)

 Garsas -/
• tildyti 1 žingsniu (trumpas 

paspaudimas)

• tildyti daug žingsnių (ilgas 
paspaudimas 3 sek. ar daugiau)

 Garsas +/
• garsinti 1 žingsniu (trumpas 

paspaudimas)
• garsinti daug žingsnių (ilgas 

paspaudimas 3 sek. ar daugiau)

 USB įkrovimo prievadas
• Įkrauti mobiliuosius prietaisus
• Maksimali išvestis 5 V 1 A srovė 

 Maitinimo adapterio lizdas
• Nuolatinės srovės įvestis 15 V 2,5 A

 Laikrodis / Ekrano skydelis
• Rodyti dabartinį laiką
• Automatiškai nustatomas ir rodomas 

po prisijungimo prie tinklo

 [  ]+[  ] Gamyklinių duomenų 
atstatymas
• (Ilgas paspaudimas, 12 sek.)

Pagrindinio	įrenginio	
apžvalga	

USB DC IN
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3	 Kaip	pradėti	
Visada sekite instrukcijas, pateiktas šiame 
skyriuje.

Maitinimo prijungimas

Dėmesio
•  Produkto sugadinimo pavojus! Įsitikinkite, kad 

maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant 
laikrodžio radijo nugarėlės arba apačios.

•  Elektros smūgio pavojus! Atjungdami 
kintamosios srovės kištuką, visada traukite 
laikydamo už kištuko. Niekada netraukite laido.

Prijunkite maitinimo adapterį prie sieninio 
lizdo.
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„Google	Home“	programa

1 Padėkite įrenginį kuo arčiau belaidžio 
LAN maršrutizatoriaus.

• Užmegzkite belaidį ryšį iš savo 
išmaniojo telefono / „iPhone“ su 
belaidžiu LAN maršrutizatoriumi. 

• Atkreipkite dėmesį į prijungto 
belaidžio LAN maršrutizatoriaus 
SSID ir slaptažodį (šifravimo 
raktą). Kai kurie belaidžio LAN 
maršrutizatoriai turi kelis SSID. 
Norėdami gauti daugiau informacijos, 
skaitykite naudojimo instrukcijas, 
pateiktas kartu su belaidžio LAN 
maršrutizatoriumi.

• „IPhone“ suaktyvinkite BLUETOOTH 
funkciją. „Google Home“ naudoja 
BLUETOOTH funkciją įrenginiui 
identifikuoti.

2 Nustatykite programoje Wi-Fi®.
• Įjunkite įrenginį.
• Palieskite, kad paleistumėte „Google 

Home“.
• Vykdykite programos nurodymus, 

kad nustatytumėte Wi-Fi įrenginį. 
Nustatykite įrenginį į tą patį išmaniojo 
telefono / „iPhone“ Wi-Fi ryšį.

„Google Home“ programa

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

Google Home

Kaip	naudoti
Kalbėkite su „Google Assistant“. Pradėti 
pokalbį galite tiesiog pasakę „Ok Google“ 
arba trumpai paspaudę .

Ok Google,  
Play some music

Sure, here's some 
music on Google Play 
Music
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4	 	Taip	pat	galite	
naudoti kaip 
BLUETOOTH 
kolonėlę

Naudodami šią kolonėlę, galėsite mėgautis 
garsu iš prietaisų, kuriuose veikia Bluetooth, 
arba atkurti tinklo garsinius šaltinius.

Bluetooth	prietaiso	
prijungimas

Pastaba

•  Įsitikinkite, kad jūsų prietaise įjungta Bluetooth 
funkcija, o jūsų įrenginys yra nustatytas 
kaip matomas visiems kitiems Bluetooth 
prietaisams.

•  Bet kokia kliūtis tarp šios kolonėlės ir Bluetooth 
prietaiso gali sumažinti veikimo diapazoną

•  Laikykite atokiau nuo bet kokio kito elektroninio 
prietaiso, kuris gali sukelti trukdžius.

•  Veikimo atstumas tarp šios kolonėlės ir 
Bluetooth prietaiso yra maždaug 3 metrai.

• Po sėkmingos Wi-Fi sąrankos, 
naudotojai gali atidaryti BT susiejimą 
garsiai sakydami „Ok, google open the 
bluetooth“ / „Ok, google bluetooth 
pairing“. Kolonėlės bus veikimo 
būsenoje ir lauks susiejimo su kitu 
Bluetooth prietaisu. Suformuokite savo 
išmaniojo telefono ar kitų įrenginių 
BLUETOOTH nustatymą, suraskite ir 
pasirinkite įrenginio, kurį nustatėte Wi-Fi, 
pavadinimą.

• Jei susiejimo procedūra bus sėkminga, 
siejimo būsena bus panaikinta. Kolonėlės 
būsena pasikeis į BT ryšio būseną.

• Jei BT siejimo metu per 3 minutes 
nerandate objekto, kolonėlė išsijungs. Bet 
tai gali pakeisti „Google“ valdymas.

• Kai Bluetooth bus prijungtas arba 
atjungtas, pasigirs signalas.
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Atkūrimas	iš	prijungto	
Bluetooth	prietaiso
Sėkmingai užmezgus Bluetooth ryšį, paleiskite 
garsą prijungtame prietaise.
• Garsas srautu perduodamas iš Bluetooth 

prietaiso į garsiakalbį. 
• Norėdami pristabdyti ar atnaujinti 

atkūrimą, spauskite .

Patarimas

•  Norėdami valdyti atkūrimą, taip pat galite 
naudoti Bluetooth prietaisą.

Prietaiso	atjungimas
• Išjunkite Bluetooth savo prietaise;
• Perkelkite prietaisą už ryšio diapazono 

ribų.

Prietaiso	pakartotinis	
prijungimas
• Kai įjungiate kolonėlę,
• Jei nesiseka, Bluetooth meniu pasirinkite 

Bluetooth įrenginio pavadinimą, kad iš 
naujo paleistumėte prisijungimą.

Laikrodžio	nustatymas
Automatiškai nustatomas ir rodomas po 
prisijungimo prie tinklo 

1 Clock

AM/PM2

• Ilgai spauskite,  3 sekundes, kad 
nustatytumėte 12 / 24 valandų formatą.

Žadintuvo	laikmačio	
nustatymas
Signalą / laikmatį galite nustatyti naudodami 
„Google Assistant“. 
• Įvedimo klavišas:  Trumpai paspaudus 

paspauskite klavišą, kai suskamba 
žadintuvas, tada išjunkite žadintuvą.
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Belaidis	įkrovimas	

• Spalva šiltai balta: normali / visiškai 
įkrauta.

• Spalva oranžinė: vyksta įkrovimas.
• Spalva mirksinti oranžinė: įkrovimo klaida.

Budėjimo	režimas
• Tinklo budėjimo režimas

Modulis Aprašymas

GVA 
apšvietimas 

Apšvietimas iš apačios laikrodis

IŠJUNGTA
IŠJUNGTA (belaidis 

įkrovimas negalimas)
Įjungta

Po 
autentifikavimo

IŠJUNGTA
IŠJUNGTA (belaidis 

įkrovimas negalimas)
--|--

(mirksi)
Būsenos 

atstatymas

- Įjungta (belaidis įkrovimas)  - Laikyti įjungtą

• Suveikimo sąlygos
1. „Google“ autentifikavimas pavyko.
2. Neatlieka jokių operacijų (įskaitant 

klavišų ir karštųjų žodžių naudojimą) 
15 minučių ir automatiškai pereina  
į tinklinio laukimo režimą.

• Išėjimo sąlygos
1. Bet koks vartotojo veiksmas (įskaitant 

pabudinimą balsu, valdymą mygtuku 
ar programos valdymą).

2. Kolonėlės galia valdoma 2 W ribose.

• Sustabdymo režimas
 Išankstinė sąlyga: Maitinimas įjungtas
• Operacija:

1.  Sustabdyti: Laikyti nuspaudus  
10 sek. ir daugiau

2. Išjungti sustabdymą: spausti 
• Aprašymas:

1. USB įkrovimo sustabdymas;   
Vis dar veikia belaidis įkrovimas, tačiau 
apatinis apšvietimas neveikia;

2. Kolonėlės galia kontroliuojama per  
0,5 W.



LT10

5	 	Kitos	
funkcijos

Garso	reguliavimas
Muzikos atkūrimo metu spauskite -/+, kad 
pagarsintumėte ar patylintumėte.

Patarimas
•  Galite paspausti ir laikyti -/+ to kad 

pagarsintumėte ar patylintumėte 
nepertraukiamai.

•  Kai garsas pasiekia maksimumą, kolonėlė 
dukart supypsi.

 

6  Garso 
reguliavimas

Pastaba
•  Informacija apie produktą gali būti keičiama be 

išankstinio įspėjimo.

Nominali išėjimo galia 
(stiprintuvas)

2 x 8 W

Akustinio dažnio 
atsakas

60-20000 Hz

Kolonėlės tvarkyklė 2 x 1,5 col. pilnas 
diapazonas, 8 Ω

Bosų stiprinimas   1 x pasyvus radiatorius

Bluetooth versija V4.2

Bluetooth palaiko 
profiliai

AVRCP V1.5, A2DP1.2

Bluetooth dažnių 
juosta / išėjimo galia

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

USB įkrovimo išvestis 5 V, 1 A

Maitinimas 100-240 V~ 50-60 Hz  
(kintamosos srovės 
įvestis)

Nuolatinės srovės 
išvestis 

15 V  2,5 A

Palaikomas belaidis  
įkrovimas  
Wi-Fi budėjimas 

Maksimali galia apie
10 W
< 2 W

energijos 
sunaudojimas 
Budėjimo režimas  

 
< 0,5 W

energijos 
sunaudojimas

(laikrodis nerodomas)

Matmenys
- Pagrindinis įrenginys 

(P x A x G)
223 x 87 x 94 mm

Svoris 
- Pagrindinis įrenginys 1,01 kg
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EUT BENDRASIS APRAŠYMAS:
• 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): 8,07dBm 
BT LE (2402-2480 MHz): 9,00 dBm 
Wi-Fi 2,4 GHz (2412-2472 MHz): 19,94 dBm 
Wi-Fi 5 GHz (5150-5250 MHz): 17,93 dBm 
Wi-Fi 5 GHz (5250-5350 MHz): 17,97 dBm 
Wi-Fi 5 GHz (5470-5725 MHz): 17,92dBm 
Wi-Fi 5 GHz (5725-5850 MHz): 13,84 dBm

• Visose ES valstybėse narėse 
5150-5350 MHz veikimas ribojamas tik 
naudojimui patalpose.

7	 	Trikčių	
šalinimas 

Įspėjimas

• Niekada nenuimkite šios kolonėlės korpuso.

Norėdami, kad garantija galiotų, niekada 
nemėginkite patys taisyti sistemos.
Jei naudojant šį prietaisą kyla problemų, prieš 
kreipdamiesi į techninę priežiūrą, patikrinkite 
šiuos dalykus. Jei problema neišspręsta, eikite 
į „Philips“ tinklalapį  
(www.philips.com/support). Kreipdamiesi  
į „Philips“ įsitikinkite, kad prietaisas yra 
netoliese ir modelio bei serijos numeriai yra 
prieinami.

Bendra	informacija
Nėra maitinimo 
• Įkraukite kolonėlę

Nėra garso
• Sureguliuokite šio produkto garso lygį. 
• Sureguliuokite prijungto prietaiso garso 

lygį. 
• Įsitikinkite, kad jūsų Bluetooth įrenginys 

ne per toli nuo kolonėlės.

Kolonėlė nereaguoja spaudžiant  bet kokį 
klavišą. 
• Išjunkite ir įjunkite. 
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