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1 Pomembno 

Varnost

Opozorilo

•	 	Ne	odstranjujte	ohišja	zvočnika.
•	 	Ne	nameščajte	zvočnika	na	drugo	električno	

opremo.
•	 	Hranite	zvočnik	varen	pred	neposredno	sončno	

svetlobo,	odprtim	plamenom	ali	vročino.

•	 Uporabljajte	samo	priključke	ali	dodatno	
opremo,	ki	jo	navede	proizvajalec.

•	 Ne	postavljajte	nevarnih	stvari	(npr.	
prižganih	sveč)	na	zvočnik.

•	 Če	se	vaš	zvočnik	zmoči,	ga	očistite	
z mehko, suho krpo in pustite, naj se 
popolnoma posuši na dobro prezračenem 
mestu,	preden	ga	naslednjič	uporabite.

Opomba

•	 	Tipska	ploščica	je	na	levi	strani	zvočnika.

Obvestilo

Če	napravo	spreminjate	brez	izrecnega	
dovoljenja MMD Hong Kong Holding Limited, 
s tem lahko izničite uporabniško pooblastilo za 
upravljanje	opreme.

Skladnost

MMD Hong Kong Holding Limited potrjuje, da je 
izdelek v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi 
relevantnimi	odločbami	Direktive	2014/30'EU.	
Izjavo o skladnosti najdete na  
www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odstranjevanje vašega izdelka 

Vaš izdelek je narejen iz visoko kakovostnih 
materialov in komponent, katere je mogoče 
reciklirati	in	ponovno	uporabiti.

Ta	simbol	na	izdelku	pomeni,	da	izdelek	pokriva	
Evropska	Direktiva	2012/19/EU.
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Izdelka se po direktivi 2013/56/EU ne sme 
odlagati	med	običajne	smeti. Priporočamo, da 
izdelek odnesete na lokalno zbirališče ali servisni 
center Phillips, kjer bo strokovnjak odstranil 
polnljivo	baterijo.	Pozanimajte	se	glede	lokalnega	
zbirališča električnih in elektronskih odpadkov 
ter	polnljivih	baterij.	Sledite	lokalnim	pravilom	in	
izdelka s polnljivimi baterijami ne zavrzite med 
običajne	hišne	smeti.	Pravilno	odstranjevanje	
starih izdelkov in polnljivih baterij pomaga 
preprečevati negativne posledice za okolje in 
človeško	zdravje.	

Opozorilo

Okoljevarstvene informacije
Opuščena	je	vsa	nepotrebna	embalaža.	Potrudili	
smo se, da je embalaža narejena iz treh 
medsebojno	ločljivih	materialov:	karton	(zaboj),	
polistiren,	prevleka	in	plast	zaščitne	pene.
Vaš sistem je narejen iz reciklažnih in ponovno 
uporabnih materialov, če ga razstavi za to 
specializirano	podjetje. Prosimo upoštevajte 
lokalna	pravila	glede	pene	in	polietilena	(vreče	,	
material,	porabljene	baterije	in	stara	oprema).
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2  Vaš brezžični 
zvočnik

Čestitamo	vam	ob	vašem	nakupu,	dobrodošli	
pri Philips! Za vse prednosti podpore, ki jo nudi 
Philips, registrirajte vaš izdelek pri 
www.philips.com/welcome.

Uvod 

S tem zvočnikom boste lahko uživali v zvočnih 
predvajanjih z naprav, omogočenih za Bluetooth 
ali	predvajali	omrežne	avdio	vsebine.

Kaj je v paketu

Preverite in poiščite vsebino paketa:

•	 Zvočnik
•	 Adapter
•	 Tiskani	material
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 Brezžično polnjenje/
•	 Brezžično	polnjenje

 Tišina/
•	 Vklop	ali	izklop	mikrofona

 Pritisnite za pogovor/
•	 Pritisnite	za	govor	(kratko)	Vklop/Izklop	

omrežja	v	stanju	čakanja	(pritisnite	
dolgo 3s)

 Predvajaj/Začasno ustavi/
•	 Predvajaj/Začasno	ustavi/Izhod	iz	

načina čakanja/zaustavi časomer/alarm 
(pritisnite	kratko)

•	 Po	uspešni	avtentikaciji	odprite	
bluetooth	(pritisnite	dolgo	3s)

•	 Vklop	načina	čakanja	(Pritisnite	dolgo	
10s)

 Način/
•	 Prilagoditev	svetlosti	ure	(Pritisnite	

kratko)
•	 Prilagoditev	svetlosti	luči	na	dnu	

(pritisnite	dvakrat)
•	 Preklop	formata	prikaza	časa	(pritisnite	

dolgo 3s)

 Vol-/
•	 1	korak	dol	(pritisnite	kratko)
•	 več	korakov	navzdol	(pritisnite	dolgo	3s	

ali 3s+)

 Vol+/
•	 1	korak	navzdol	(pritisnite	kratko)
•	 več	korakov	navzgor	(pritisnite	dolgo	3s	

ali 3s+)

 Vhod za napajanje USB
•	 Napolnite	vaše	mobilne	naprave
•	 Največji	izhod	toka	5V	1A	

 Vtič za napajalni adapter
•	 DC	IN	15V	2,5A

 Ura/ Zaslon
•	 Prikaži	trenutni	čas
•	 Samodejno	nastavi	in	prikaži	po	

povezavi z omrežjem

 [  ]+[  ] Vrni tovarniške nastavitve.
•	 (Pritisnite	dolgo	12s)

Pregled glavne enote 

USB DC IN
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3 Začetek 

Vedno	po	vrsti	sledite	navodilom	v	tem	poglavju.

Povezava napajanja

Pozor

•	 	Tveganje	poškodbe	izdelka!	Zagotovite,	da	
napetost napajanja odgovarja napetosti, ki je 
odtisnjena	na	zadnji	ali	spodnji	strani	radia.

•	 	Tveganje	električnega	udara! Vtič enosmernega 
napajanja	vedno	izklopite	neposredno	iz	vtičnice.	
Nikoli	ne	vlecite	za	kabel.

Povežite	napajanje	z	vtičnico	v	steni.
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Aplikacija "Google 
Home"

1 Postavite enoto kolikor je mogoče blizu 
brezžičnega preusmerjevalnika LAN.

•	 Vzpostavite brezžično povezavo 
s	pametnega	telefona/iPhone	do	
brezžičnega	preusmerjevalnika	LAN.	

•	 Bodite	pozorni	na	SSID	in	geslo	(ključ	
za	šifriranje)	povezanega	brezžičnega	
preusmerjevalnika	LAN.	Nekateri	
brezžični preusmerjevalniki LAN 
imajo	več	kartic	SSID.	Za	podrobnosti	
se obrnite na navodila za uporabo 
preusmerjevalnika	LAN.

•	 Na	iPhone-u	omogočite	funkcijo	
BLUETOOTH. "Google Home" 
uporablja	funkcijo	BLUETOOTH	za	
identifikacijo	enote.

2 Nastavitev brezžične povezave® z 
aplikacijo.

•	 Vklopite	enoto.
•	 Tapnite	za	vklop	"Google	Home."
•	 Sledite navodilom v aplikaciji za 

nastavitev	enote	za	brezžično	povezavo.	
Nastavite	enoto	na	pametni	telefon/
iPhone	z	isto	brezžično	povezavo.

Aplikacija "Google Home"

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

Google Home

Uporaba

Pogovor	z	vašim	Google	pomočnikom. Pogovor 
lahko začnete z "Ok Google" ali s kratkim 
pritiskom .

Ok Google,  
Predvajaj glasbo

Seveda, tukaj je glasba 
na Google Play Music
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4  Uporabite 
lahko tudi 
zvočnik 
BLUETOOTH

S tem zvočnikom lahko uporabite tudi avdio z 
naprav, omogočenih za Bluetooth, ter predvajate 
glasbo	preko	Bluetooth.

Povezava naprave 
Bluetooth

Opomba

•	 	Zagotovite,	da	je	funkcija	Bluetooth	na	vaši	napravi	
omogočena in je vaša naprava nastavljena kot 
vidna	vsem	drugim	napravam	Bluetooth.

•	 	Vsakršna	ovira	med	tem	zvočnikom	in	napravo	
Bluetooth	lahko	zmanjša	razpon	delovanja.

•	 	Ne	približujte	drugim	elektronskim	napravam,	saj	
lahko	povzročite	interferenco.

•	 	Razpon	delovanja	med	tem	zvočnikom	in	napravo	
Bluetooth	device	je	približno	3	metre.

•	 Po	uspešni	nastavitvi	brezžične	povazave	
lahko	uporabniki	odprejo	združitev	z	BT	
z glasovnim ukazom,"Ok, google open the 
bluetooth"/"Ok,	google	bluetooth	pairing".	
("V	redu,	google	odpri	bluetooth'"V	redu,	
google	združi	z	bluetooth".)	Zvočnik	bo	v	
pripravljenem stanju za združitev z drugo 
napravo	Bluetooth.	Izvedite	nastavitve	
BLUETOOTH	za	pametni	telefon	ali	drugo	
napravo, poiščite in izberite ime enote, ki jo 
nameravate	nastaviti	za	brezžično	povezavo.

•	 Če	je	združevanje	uspešno,	bo	izdan	status	
čakanja	za	povezavo.	Zvočnik	bo	spremenil	
status	povezave	na	BT.

•	 Pri	združevanje	z	BT	se	bo	zvočnik	
ugasnil, če ne najde združljive naprave po 
3 minutah.	Vendar	lahko	Google	nadzornik	
to	spremeni.

•	 Kadar	je	naprava	Bluetooth	povezana	ali	
razvezana,	bo	izdan	zvok.
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Predvajanje s povezane 
naprave Bluetooth

Po uspešni povezavi Bluetooth lahko predvajate 
audio	na	povezani	napravi.
•	 Audio	vsebine	se	pretakajo	z	naprave	

Bluetooth	na	zvočnik.	
•	 Za	začasno	prekinitev	ali	nadaljevanje	

predvajanja, pritisnite .

Namig

•	 	Vašo	Bluetooth	napravo	lahko	uporabite	tudi	za	
nadzor	predvajanja.

Izklop naprave

•	 Onemogočite	Bluetooth	na	vaši	napravi;
•	 Premaknite	napravo	izven	dometa	

komunikacije.

Ponovna povezava 
naprave

•	 Ko	vklopite	zvočnik
•	 Če	povezava	ni	uspešna,	izberite	ime	

naprave Bluetooth v meniju Bluetooth za 
ponoven	začetek	povezave.

Nastavitev ure

Samodejno nastavite in prikažite po povezavi z 
omrežjem.

1 Clock

AM/PM2

•	 Dolgo	pritisnite	  za 3 sekunde, da 
nastavite	format	časa	12/24	ur.

Nastavitev časomera 
alarma

Alarm/časomer lahko nastavite z Google 
pomočnikom.	
•	 Tipka	za	vnos:	  Kratko pritisnite tipko 

Press med zvonjenjem alarma, nato 
pritisnite	Stop	Alarm	(zaustavi	alarm).
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Brezžično napajanje 

•	 Topla	bela	barva:	običajna/napajanje	je	
zaključeno.

•	 Oranžna	barva:	napajam.
•	 Oranžna	barva	utripa:	napaka	pri	napajanju.

Način čakanja

•	 Čakanje	omrežja

Modul Opis

Osvetljava 
GVA 

Osvetljava na dnu ura

IZKLOP
IZKLOP (Brez brezžičnega 

napajanja)
Vklop Po avtentikaciji

IZKLOP
IZKLOP (Brez brezžičnega 

napajanja)
--|--

(utripanje)
Stanje ponovne 

nastavitve

- Vklop (brezžično napajanje)  -  Nadaljuj

•	 Pogoji	sproženja
1.	 Avtentikacija	Google	je	uspešna.
2.	 Če	15	minut	ni	nobenega	dejanja	

(vključno	z	uporabo	tipk	ali	zvočnih	
ukazov) bo omrežje samodejno 
preklopilo	v	stanje	čakanja.

•	 Pogoj	izhoda
1.	 Kakršno	koli	dejanje	uporabnika	(vključno	

z zvočnim prebujanjem ali nadzorom 
aplikacije).

2.	 Napajanje	zvočnika	je	omejeno	na	2W.

•	 Način suspenzije
 Predpogoj: Vklop napajanja
•	 Delovanje:

1.	 Suspenzija	vklop:	Držite	  za 10s+
2.	 Suspenzija	izklop:	

•	 Opis:
1.	 Zaustavitev	USB	polnjenja;	 

Brezžično polnjenje še naprej poteka, 
vendar	je	spodnja	osvetljava	izklopljena;

2.	 Napajanje	zvočnika	je	omejeno	na	0,5W.
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5  Druge 
lastnosti

Prilagajanje jakosti zvoka

Med predvajanjem glasbe pritisnite -/+ za 
povišanje	ali	znižanje	jakosti	zvoka.

Namig

•	 	-/+ lahko pritisnete in držite neprekinjeno do 
želene	jakosti.

•	 	Ko	jakost	doseže	največjo,	zvočnik	dvakrat	zapiska.

 

6  Prilagajanje 
zvoka

Opomba

•	 	Tehnični	podatki	se	lahko	spremenijo	brez	
predhodne najave

Nazivna izhodna moč 
(ojačevalec)

2	x	8W

Akustični	frekvenčni	
odziv

60-20000Hz

Pogon zvočnika 2 x 1,5" poln razpon, 
8Ω

Ojačanje basa  1 x pasivni radiator

Različica	Bluetooth V4,2

Profili, ki jih podpira 
Bluetooth

AVRCP V1.5, A2DP1.2

Frekvenčni pas 
Bluetooth / Izhodna 
moč

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

USB izhodno napajanje 5V, 1A

Napajanje 100-240V~ 50-60Hz  
(Vnos	AC)

Iznos	DC	 15V  2,5A

Podpora brezžičnega 
napajanja 
WIFI	v	stanju	čakanja	

Največja moč približno 
10W
<	2W

poraba toka 
stanje čakanja 

 
<	0,5W

poraba toka (prikaz	ure	je	izklopljen)

Dimenzije  
-  Glavna enota 
(Š	x	V	x	G)	

223 x 87 x 94mm

Teža 
- Glavna enota 1,01kg
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GENERAL DESCRIPTION OF EUT:
•	 največ.e.i.r.p.:		IEEE	802.11a:	17,97dBm 

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

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

•	 V	vseh	državah	članicah	EU	je	delovanje	pri	 
5150-5350MHz omejeno samo na uporabo v 
notranjih	prostorih.

7  Odpravljanje 
težav 

Opozorilo

•	 Ne	odstranjujte	ohišja	te	naprave.

Da bi ohranili garancijo, naprave ne poskušajte 
popravljati	sami.	
Če	pri	uporabi	naletite	na	težave,	pred	zahtevo	
po	servisiranju	preverite	naslednje.	Če	težave	ne	
morete odpraviti, pojdite na spletno stran Phillips 
(www.philips.com/support). Kadar pokličete 
Philips	imejte	napravo	pri	sebi,	ter	pripravljeno	.

Splošno
Naprava se ne vklopi 
•	 Ponovno	napolnite	zvočnik.

Ni zvoka
•	 Spremenite	jakost	zvoka	naprave.	
•	 Spremenite	jakost	zvoka	povezane	naprave.	
•	 Prepričajte	se,	da	je	vaša	naprava	Bluetooth	

znotraj	učinkovitega	dometa	delovanja.

Ob pritisku na katero koli tipko ni odgovora 
zvočnika. 
•	 Izklopite	napajanje	in	ponovno	vklopite.	
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