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1 Important 

Siguranță

Avertisment

•	 	Nu	demontați	niciodată	carcasa	acestui	difuzor.
•	 	Nu	amplasați	niciodată	acest	difuzor	pe	alte	

echipamente	electrice.
•	 	Păstrați	acest	difuzor	departe	de	lumina	directă	a	

soarelui,	flăcări	deschise	sau	căldură.

•	 Utilizați	numai	prelungitoarele	sau	accesoriile	
specificate	de	producător.

•	 Nu	amplasați	pe	difuzor	obiecte	care	pot	
conduce	la	situații	periculoase	(de	ex.,	
lumânări	aprinse).

•	 În	cazul	în	care	difuzorul	dvs.	se	umezește,	
curățați	cu	o	cârpă	moale	și	uscată	și	
permiteți	uscarea	completă	într-un	spațiu	
bine	ventilat,	înainte	de	următoarea	utilizare.

Observație
•	 	Plăcuța	cu	informații	se	află	pe	partea	stângă	a	

difuzorului.

Notă

Orice	schimbări	sau	modificări	aduse	acestui	
dispozitiv,	care	nu	sunt	aprobate	expres	de	MMD	
Hong Kong Holding Limited pot anula autoritatea 
utilizatorului	de	a	opera	echipamentul.

Conformitate

Prin prezenta, MMD Hong Kong Holding Limited 
declară	că	acest	produs	este	în	conformitate	cu	
cerințele	de	bază	și	alte	prevederi	relevante	ale	
Directivei	2014/30/UE.	
Declarația	de	conformitate	este	disponibilă	la	
adresa	www.philips.com/support.

Grijă pentru mediu

Eliminarea produsului dvs. vechi 

Produsul	dumneavoastră	este	proiectat	și	fabricat	
cu	materiale	și	componente	de	calitate	ridicată	
care	pot	fi	reciclate	și	reutilizate.

Acest	simbol	pe	un	produs	înseamnă	că	produsul	
este	reglementat	de	Directiva	Europeană	
2012/19/UE.

2013/56/UE	și	nu	poate	fi	eliminat	cu	deșeurile	
menajere	obișnuite. Vă recomandăm să 
duceți	produsul	dvs.	la	un	punct	de	colectare	
autorizat sau la un centru de service Philips 
pentru a permite unei persoane specializate să 
îndepărteze	bateriile	reîncărcabile.	Obțineți	mai	
multe informații despre sistemul de colectare 
separată de la nivel local pentru produse 
electrice	și	electronice	și	baterii	reîncărcabile.	
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Respectați	reglementările	locale	și	nu	eliminați	
niciodată	produsul	și	bateriile	reîncărcabile	cu	
deșeurile	menajere	obișnuite.	Eliminarea	corectă	
a	produselor	vechi	și	a	bateriilor	reîncărcabile	
ajută la prevenirea consecințelor negative asupra 
mediului	și	sănătății	umane.

Atenție

Informații despre mediu
Toate	ambalajele	care	nu	sunt	necesare	nu	au	
fost	utilizate. Am	încercat	să	concepem	ambalajul	
pentru	a	fi	separat	cu	ușurință	în	trei	materiale:	
carton	(cutia),	polistiren	și	foaia	de	spumă	de	
protecție,	pentru	eliminarea	acestora.
Sistemul	dvs.	este	alcătuit	din	materiale	care	pot	
fi	reciclate	și	reutilizate	dacă	sunt	dezasamblate	
de	o	companie	specializată. Respectați 
reglementările locale privind spuma (amortizor), 
polietilena	(pungi,	materiale),	baterii	epuizate	și	
echipament	vechi.
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2  Difuzorul dvs. 
fără fir

Felicitări	pentru	achiziția	dumneavoastră	și	bine	
ați venit la Philips! Pentru	a	beneficia	pe	deplin	
de	asistența	oferită	de	Philips,	înregistrați-vă	
produsul	la	www.philips.com/welcome.

Introducere 

Cu	ajutorul	acestui	dispozitiv,	vă	puteți	bucura	de	
redare audio prin dispozitive cu Bluetooth activat 
sau	puteți	reda	resurse	audio	din	rețea.

Ce conține cutia

Verificați	și	identificați	conținutul	ambalajului	dvs:

•	 Difuzor
•	 Adaptor
•	 Materiale	imprimate
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 Încărcare fără fir/
•	 Încărcare	fără	fir

 Anulare sunet/
•	 Microfon	activat	sau	dezactivat

 Apăsați pentru a vorbi/
•	 Apăsați	pentru	a	vorbi	(apăsare	scurtă)	

Inactivitate rețea Pornit/Oprit (apăsare 
lungă 3 s)

 Redare/Pauză/
•	 Redare/Pauză/Ieșire	mod	inactivitate/

oprire cronometru/alarmă (apăsare 
scurtă)

•	 Deschidere	Bluetooth	după	
autentificare	reușită	(apăsare	lungă	3	s)

•	 Intrare	mod	inactivitate	(apăsare	lungă	
10 s)

 Mod/
•	 Reglare	luminozitate	lumină	ceas	

(apăsare scurtă)
•	 Reglare	luminozitate	lumină	parte	

inferioară	(apăsare	dublă)
•	 Comutare	format	afișare	oră	(apăsare	

lungă 3 s)

 Volum -/  
•	 1	apăsare	în	jos	(apăsare	scurtă)
•	 apăsare	continuă	în	jos	(apăsare	lungă	 

3 s sau peste 3 s)

 Volum +/
•	 1	apăsare	în	jos	(apăsare	scurtă)
•	 apăsări	continue	în	sus	(apăsare	lungă	 

3 s sau peste 3 s)

 Port de încărcare USB
•	 Încărcare	dispozitive	mobile
•	 Curent	max.	de	ieșire	5	V	1	A	

 Mufă adaptor alimentare
•	 CC	IN	15	V	2,5	A

 Ceas/Panou de afișare
•	 Afișare	oră	curentă
•	 Configurare	și	afișare	automată	după	

lucru	în	rețea

 [  ]+[  ] Revenire la setările din fabrică
•	 (apăsare	lungă	12	s)

Prezentarea generală a 
unității principale 

USB DC IN
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3 Introducere 

Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest 
capitol	în	secvență.

Conectați alimentarea

Atenție
•	 	Risc	de	deteriorare	a	produsului!	Asigurați-vă	

că tensiunea de putere corespunde tensiunii 
imprimate pe spatele sau partea inferioară a 
ceasului	radio.

•	 	Risc	de	electrocutare! Atunci	când	decuplați	fișa	
CA,	trageți	întotdeauna	fișa	din	priză.	Nu	trageți	
niciodată	de	cablu.

Conectați	adaptorul	de	alimentare	la	ieșirea	din	
perete.
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APLICAȚIA „Google 
Home”

1  Amplasați unitatea cât mai aproape posibil 
de un router LAN fără fir.

•	 Stabiliți	o	conexiune	fără	fir	de	la	
telefonul	dvs.	inteligent/iPhone	la	router-
ul	LAN	fără	fir.	

•	 Rețineți	SSID	și	parola	(cheia	de	
criptare) a routerului LAN fără fir 
conectat.	Unele	routere	LAN	fără	fir	
au	mai	multe	SSID-uri.	Pentru	informații,	
consultați instrucțiunile de operare 
furnizate	cu	router-ul	LAN	fără	fir.

•	 Pe	iPhone-ul	dvs.	activați	funcția	
BLUETOOTH. „Google Home” 
utilizează	funcția	BLUETOOTH	pentru	
a	identifica	unitatea.

2  Setați Wi-Fi® cu aplicația.
•	 Porniți	unitatea.
•	 Atingeți	pentru	a	porni	„Google	Home.”
•	 Respectați	îndrumările	din	aplicație	

pentru	a	configura	unitatea	pentru	Wi-
Fi.	Setați	unitatea	la	aceeași	conexiune	
Wi-Fi	precum	cea	a	telefonului	dvs.	
inteligent/iPhone.

APLICAȚIA „Google Home”

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

Google Home

Mod de utilizare

Vorbiți	cu	asistentul	dvs.	Google. Puteți	începe	
conversația spunând doar „Ok Google” sau 
apăsați scurt .

OK Google, Play some 
music (OK Google, redă 
niște	muzică)

Sure, here's some music on 
Google Play Music (Sigur, aici 
e	niște	muzică	de	pe	Google	
Play Music)
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4  Puteți utiliza 
dispozitivul ca 
difuzor prin 
BLUETOOTH

Cu ajutorul acestui difuzor, puteți reda audio prin 
dispozitive cu Bluetooth activat sau puteți reda 
prin	Bluetooth.

Conectarea unui 
dispozitiv Bluetooth

Observație

•	 	Asigurați-vă	că	funcția	Bluetooth	este	activată	
pe	dispozitivul	dvs.,	iar	acesta	este	setat	ca	vizibil	
pentru	toate	celelalte	dispozitive	Bluetooth.

•	 	Orice	obstacole	aflate	între	acest	difuzor	și	un	
dispozitiv Bluetooth poate reduce distanța de 
funcționare.

•	 	Păstrați	la	distanță	de	orice	alte	dispozitive	
electronice	care	pot	cauza	interferențe.

•	 	Distanța	de	funcționare	între	acest	difuzor	și	un	
dispozitiv	Bluetooth	este	de	aproximativ	3	m.

•	 După	activarea	reușită	a	Wi-Fi,	utilizatorii	
pot deschide asocierea Bluetooth prin voce 
„OK, Google open the Bluetooth” (OK, 
Google, deschide Bluetooth)/„OK, Google 
Bluetooth pairing” (OK, Google, asociere 
Bluetooth).	Difuzorul	va	fi	în	modul	de	
așteptare,	pentru	asociere	cu	alte	dispozitive	
Bluetooth.	Efectuați	setările	BLUETOOTH	
de	pe	telefonul	dvs.	inteligent	sau	alt	
dispozitiv,	găsiți	și	selectați	denumirea	unității	
pe	care	ați	configurat-o	pentru	Wi-Fi.

•	 Dacă	procedura	de	asociere	a	reușit,	
starea	de	așteptare	pentru	asociere	va	fi	
dezactivată.	Difuzorul	va	trece	la	starea	de	
conexiune	Bluetooth.

•	 Pentru	funcționarea	asocierii	Bluetooth,	dacă	
nu	reușiți	asocierea	în	3	minute,	difuzorul	se	
va	opri. Această setare poate fi modificată 
prin	controlul	Google.

•	 La	conectarea	sau	deconectarea	Bluetooth	
se	va	emite	un	semnal	sonor.
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Redare de la un dispozitiv 
Bluetooth conectat

După	o	conexiune	Bluetooth	reușită,	redați	audio	
pe	dispozitivul	conectat.
•	 Fluxuri	audio	de	la	dispozitivul	dvs.	

Bluetooth	către	difuzorul	dvs.	
•	 Pentru	a	întrerupe	sau	relua	redarea,	apăsați	

.

Sfat

•	 	Puteți	controla	redarea	și	cu	ajutorul	dispozitivului	
dvs.	Bluetooth.

Deconectați un dispozitiv

•		 Dezactivați	funcția	Bluetooth	pe	dispozitivul	
dvs.;

•		 Amplasați	dispozitivul	în	afara	zonei	de	
comunicare.

Reconectați un dispozitiv

•		 Prin	pornirea	difuzorului,
•		 Dacă	nu	reușiți,	selectați	numele	

dispozitivului	Bluetooth	din	meniul	dvs.	
Bluetooth	pentru	a	începe	reconectarea.

Setați ceasul

Configurați	și	afișați	automat	după	lucru	în	rețea.

1 Clock

AM/PM2

•		 Apăsați	lung	  timp de 3 secunde pentru 
a	seta	formatul	de	oră	12/24.

Setați temporizatorul 
alarmei

Puteți configura temporizatorul/alarma prin 
asistentul	Google.	
•		 Tastă	intrare:	  Apăsați	scurt. Apăsați tasta 

în	timpul	Sonerie	alarmă,	apoi	Oprire	alarmă.
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Încărcare fără fir 

•	 Culoare	alb	cald:	normal/încărcare	finalizată.
•	 Culoare	portocaliu:	se	încarcă.
•	 Culoare	portocaliu	intermitent:	eroare	de	

încărcare.

Mod inactivitate

•	 Inactivitate	rețea

Modul Descriere

Iluminare 
GVA 

Iluminare parte 
inferioară 

ceas

OPRIT
OPRIT (fără încărcare 

fără fir)
Pornit

După 
autentificare

OPRIT
OPRIT (fără încărcare 

fără fir)
--|--

(intermitent)
Stare resetare

- Pornit (încărcare fără fir)  -  Păstrați pornit

•	 Condiții	de	declanșare
1.	 Autentificare	Google	reușită.
2.		 Nicio	operație	(inclusiv	fără	utilizarea	

tastelor	și	a	cuvintelor	de	declanșare)	
timp de 15 minute, difuzorul intră 
automat	în	modul	de	inactivitate	în	rețea.

•	 Condiție	părăsire
1.		 Orice	operare	a	utilizatorului	(inclusiv	

pornire	prin	voce,	operarea	butoanelor	
sau	control	din	aplicație).

2.		 Puterea difuzorului este controlată la 2 W.

•	 Mod suspendare
	 Condiție	prealabilă: Alimentare pornită
•	 Operație:

1.		 Activare	suspendare: Apăsați  timp de 
10 s+

2.	 Dezactivare	suspendare: Apăsați 
•	 Descriere:

1.	 Oprire	ieșire	încărcare	USB;	 
Încărcarea fără fir funcționează, dar 
iluminarea din partea inferioară este 
oprită;

2.	 Puterea	difuzorului	este	controlată	la	 
0,5	W.
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5  Alte 
caracteristici

Reglați volumul

În timpul redării muzicii, apăsați -/+ pentru a 
crește	sau	a	reduce	volumul.

Sfat

•	 	Puteți	apăsa	și	ține	apăsat	-/+	pentru	a	crește	sau	
a	reduce	volumul	continuu.

•	 	Când	volumul	atinge	nivelul	maxim,	difuzorul	
emite	două	semnale	sonore.

 

6  Reglarea 
sunetului

Observație
•	 	Informațiile	despre	produs	pot	fi	modificate	fără	

notificare	prealabilă.

Putere	de	ieșire	
nominală (amplificator)

2 x 8 W

Răspuns	în	frecvență	
acustic

60-20000	Hz

Difuzor 2 x 1,5" gamă completă, 
8 Ω

Îmbunătățire	bas			 1 x difuzor pasiv

Versiune Bluetooth V4.2

Profiluri acceptate 
Bluetooth

AVRCP V1.5, A2DP1.2

Bandă de frecvență 
Bluetooth/Putere de 
ieșire

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

Ieșire	USB	încărcare 5 V, 1 A

Alimentare 100-240 V~50-60	Hz	 
(intrare CA)

Ieșire	CC	 15 V  2,5 A

Încărcare fără fir 
acceptată 
Inactivitate	Wi-Fi	

Putere maximă de 
aprox.	10 W
<2 W

Consum de putere 
inactivitate  

<0,5 W

Consum de putere (afișare	ceas	oprită)

Dimensiuni  
-		Unitate	principală	 

(l x H x a)  
223 x 87 x 94 mm

Greutate 
-	Unitate	principală	 1,01 kg
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DESCRIEREA GENERALĂ A EUT (echipament 
supus încercării):
•	 P.e.r.i.	(putere	echivalentă	radiată	izotrop)	max.:	 

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 
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):	17,92	dBm 
Wi-Fi	5	GHz	(5725-5850	MHz):	13,84dBm

•	 În	toate	statele	membre	UE,	operarea	 
5150-5350	MHz	este	limită	la	uz	la	interior.

7  Depanare 

Avertisment

•	 Nu	demontați	niciodată	carcasa	acestui	dispozitiv.

Pentru	a	păstra	valabilitatea	garanției,	nu	încercați	
niciodată	să	reparați	sistemul	pe	cont	propriu.	
Dacă	întâmpinați	probleme	în	utilizarea	
dispozitivului, verificați următoarele puncte 
înainte	de	a	solicita	service.	Dacă	problema	nu	se	
rezolvă,	accesați	pagina	web	Philips	 
(www.philips.com/support). Atunci când 
contactați	Philips,	asigurați-vă	că	dispozitivul	
se	află	în	apropiere,	iar	numărul	modelului	și	
numărul	de	seria	sunt	disponibile.

General

Nu există alimentare 
•	 Reîncărcați	difuzorul.

Nu există sunet
•	 Reglați	volumul	pe	acest	produs.	
•	 Reglați	volumul	pe	dispozitivul	conectat.	
•	 Asigurați-vă	că	dispozitivul	dvs.	Bluetooth	se	

află	în	interiorul	distanței	de	funcționare.

Nu există niciun răspuns de la difuzor la 
apăsarea oricărei taste. 
•	 Decuplați	alimentarea	și	cuplați-o	din	nou.	
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