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1 Penting 

Keselamatan

Peringatan

•	 	Jangan	lepas	casing	speaker	ini.
•		 	Jangan	letakkan	speaker	ini	di	atas	peralatan	listrik	

lainnya.
•	 	Jauhkan	speaker	ini	dari	sinar	matahari	langsung,	

nyala	api,	atau	sumber	panas.

•	 Hanya	gunakan	alat	tambahan	atau	aksesori	
yang	ditentukan	oleh	produsen.

•	 Jangan	letakkan	benda-benda	yang	
berpotensi	bahaya	di	atas	speaker	(misalnya,	
lilin	menyala).

•	 Jika	speaker	Anda	basah,	bersihkan	
dengan	kain	lembut	yang	kering,	kemudian	
biarkan kering sepenuhnya di tempat yang 
berventilasi	baik	sebelum	digunakan	kembali.

Catatan

•	 	Pelat	tipe	terletak	di	sisi	kiri	speaker.

Pemberitahuan

Perubahan atau modifikasi apa pun terhadap 
perangkat ini yang tidak mendapatkan 
persetujuan tegas dari MMD Hong Kong Holding 
Limited dapat membatalkan hak pengguna untuk 
mengoperasikan	peralatan.

Kepatuhan

Dengan	ini,	MMD	Hong	Kong	Holding	Limited	
menyatakan bahwa produk ini mematuhi 
persyaratan	pokok	dan	ketentuan-ketentuan	
terkait	lainnya	dari	Directive	2014/30/EU.	
Anda	dapat	membaca	Pernyataan	Kepatuhan	di	 
www.philips.com/support.

Kepedulian terhadap lingkungan

Pembuangan produk lama 

Produk	Anda	dirancang	dan	dibuat	menggunakan	
bahan	dan	komponen	berkualitas	tinggi, yang 
dapat	didaur	ulang	dan	dipakai	kembali.

Simbol ini pada produk berarti produk diatur 
oleh	European	Directive	2012/19/EU.

2013/56/EU	yang	tidak	boleh	dibuang	bersama	
limbah	rumah	tangga	biasa. Kami sangat sarankan 
agar Anda membawa produk Anda ke titik 
pengumpulan resmi atau pusat layanan Philips 
agar tenaga profesional dapat melepas baterai 
isi	ulang.	Cari	tahu	tentang	sistem	pengumpulan	
terpisah untuk produk listrik dan elektronik serta 
baterai	isi	ulang.	Patuhi	peraturan	setempat	dan	
jangan	sekali-kali	membuang	produk	dan	baterai	
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isi ulang bersama dengan limbah rumah tangga 
biasa.	Pembuangan	produk	lama	dan	baterai	isi	
ulang	bekas	yang	tepat	membantu	mencegah	
akibat buruk yang terjadi pada lingkungan dan 
kesehatan	manusia.

Perhatian

Informasi terkait lingkungan
Seluruh kemasan yang tidak perlu telah 
dihilangkan.	Kami	telah	berupaya	agar	kemasan	
dapat dipisah menjadi tiga bahan dengan mudah: 
karton	(boks),	busa	polistirena	(penyangga),	dan	
polietilena	(lembaran	busa	pelindung).
Sistem	Anda	terdiri	dari	bahan-bahan	yang	
dapat didaur ulang dan digunakan kembali jika 
dibongkar	oleh	perusahaan	khusus. Patuhi 
peraturan setempat mengenai pembuangan busa 
(penyangga)	dan	polietilena	(kantong,	bahan	
kemasan),	baterai	bekas,	dan	peralatan	usang.
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2  Speaker nirkabel 
Anda

Selamat,	Anda	telah	membeli	produk	Philips,	dan	
selamat datang di Philips! Agar mendapatkan 
manfaat maksimal dari dukungan yang disediakan 
oleh	Philips,	daftarkan	produk	Anda	di	 
www.philips.com/welcome.

Pengantar 

Dengan	speaker	ini, Anda dapat menikmati audio 
dari perangkat berkemampuan Bluetooth atau 
memutar	sumber	daya	audio	jaringan.

Isi kotak

Periksa dan kenali isi kemasan:

•	 Speaker
•	 Adaptor
•	 Materi	cetak

www.philips.com/welcome
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 Pengisian daya nirkabel/
•	 Pengisian	daya	nirkabel.

 Matikan suara/
•	 Mik	mati	atau	hidup

 Tekan untuk bicara/
•	 Tekan	untuk	bicara	(Tekan	sebentar)	

Siaga	jaringan	Nyala/Mati	(Tekan	lama	 
3	detik).

 Putar/Jeda/
•	 Putar/Jeda/Keluar	mode	siaga/hentikan	

timer/alarm	(Tekan	sebentar)
•	 Buka	Bluetooth	setelah	autentikasi	

berhasil	(Tekan	lama	3	detik)
•	 Masuk	ke	mode	siaga	(Tekan	lama	 

10	detik).

 Mode/
•	 Sesuaikan	kecerahan	lampu	jam	(Tekan	

sebentar)
•	 Sesuaikan	kecerahan	lampu	bawah	

(Tekan	dua	kali)
•	 Format	tampilan	ubah	waktu	(Tekan	

lama	3	detik).

 Vol-/  
•	 1	langkah	turun	(Tekan	sebentar)
•	 langkah	turun	kontinu	(Tekan	lama	 

3 detik atau 3 detik+)

 Vol+/
•	 1	langkah	turun	(Tekan	sebentar)
•	 langkah	naik	kontinu	(Tekan	lama	 

3 detik atau 3 detik+)

 Port pengisian daya USB
•	 Mengisi	daya	perangkat	bergerak	Anda
•	 Output	maksimal	arus	5	V	1	A	

 Jack adaptor daya
•	 DC	MASUK	15	V	2,5	A

 Jam/Panel tampilan
•	 Menampilkan	waktu	saat	ini
•	 Secara	otomatis	menyiapkan	dan	

menampilkan setelah mendapatkan 
jaringan

 [  ]+[  ] Atur ulang data pabrik.
•	 (Tekan	lama	12	detik)

Gambaran umum unit utama 

USB DC IN
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3 Memulai 

Patuhi petunjuk dalam bab ini secara berurutan.

Menyambung daya

Perhatian

•  Risiko kerusakan produk! Pastikan tegangan suplai 
sesuai dengan spesifikasi tegangan yang tertera 
pada bagian belakang atau bawah radio jam.

•  Risiko sengatan listrik! Ketika mencabut steker 
listrik AC, selalu tarik bagian stekernya sampai 
tercabut dari soket. Jangan tarik bagian kabelnya.

Hubungkan adaptor daya ke stopkontak dinding.
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Aplikasi “Google Home”

1  Letakkan unit sedekat mungkin dengan 
router LAN nirkabel.

•	 Buat	koneksi	nirkabel	dari	ponsel	pintar/
iPhone	Anda	ke	router	LAN	nirkabel.	

•	 Catat SSID dan kata sandi (tombol 
enkripsi) router LAN nirkabel yang 
tersambung.	Sebagian	router	LAN	
nirkabel	memiliki	lebih	dari	satu	SSID.	
Untuk	perinciannya,	lihat	petunjuk	
pengoperasian yang disediakan bersama 
router	LAN	nirkabel.

•	 Pada	iPhone,	aktifkan	fungsi	
BLUETOOTH. “Google Home” 
menggunakan	fungsi	BLUETOOTH	
untuk	mengidentifikasi	unit.

2  Menyiapkan Wi-Fi® dengan aplikasi.
•	 Nyalakan	unit.
•	 Ketuk	untuk	memulai	“Google	Home.”
•	 Ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk 

menyiapkan	unit	Anda	untuk	Wi-Fi. Atur 
unit	ke	koneksi	Wi-Fi	yang	sama	dengan	
ponsel	pintar/iPhone.

Aplikasi “Google Home”

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

Google Home

Cara Penggunaan

Bicara	kepada	Asisten	Google. Anda dapat 
memulai	pembicaraan	hanya	dengan	mengatakan	
“Oke	Google”	atau	tekan	sebentar	 .

Oke	Google,	 
Putar musik

Tentu,	inilah	musik	di	
Google	Play	Music
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4  Anda juga dapat 
menggunakannya 
sebagai speaker 
BLUETOOTH

Dengan	speaker	ini, Anda dapat mendengarkan 
audio dari perangkat berkemampuan Bluetooth 
dan	memutar	musik	melalui	Bluetooth.

Menyambungkan ke perangkat 
Bluetooth

Catatan

•	 	Pastikan	fungsi	Bluetooth	telah	diaktifkan	pada	
perangkat	Anda,	dan	perangkat	Anda	diatur	agar	
terlihat	oleh	semua	perangkat	Bluetooth	lainnya.

•	 	Penghalang	apa	pun	antara	speaker	ini	dan	perangkat	
Bluetooth	dapat	mengurangi	jangkauan	operasional.

•	 	Jauhkan	perangkat	elektronik	lain	yang	dapat	
menyebabkan	gangguan.

•	 	Jangkauan	operasional	antara	speaker	ini	dan	
perangkat	Bluetooth	adalah	sekitar	3	meter.

•	 Setelah	penyiapan	WiFi	berhasil,	pengguna	
dapat	membuka	pemasangan	BT	dengan	
suara,“Oke,	Google	buka	bluetooth”/“Oke,	
Google	pemasangan	Bluetooth”,	speaker	
akan	berada	dalam	status	menunggu,	untuk	
pemasangan dengan perangkat Bluetooth 
lainnya.	Dari	ponsel	pintar	Anda	atau	
pengaturan	BLUETOOTH	perangkat	lainnya,	
temukan dan pilih nama unit yang Anda 
siapkan	untuk	Wi-Fi.

•	 Jika	prosedur	pemasangan	berhasil,	status	
menunggu untuk pemasangan akan 
dilepaskan.	Speaker	akan	berubah	menjadi	
status	koneksi	BT.

•	 Untuk	operasi	pemasangan	BT,	jika	tidak	
menemukan	mesin	objek	dalam	3	menit,	
speaker	akan	mati.	Namun,	ini	dapat	diubah	
oleh	kontrol	Google.

•	 Ketika	Bluetooth	tersambung	atau	terputus	
sambungannya,	akan	ada	output	nada.
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Memutar dari perangkat 
Bluetooth yang tersambung

Setelah	penyambungan	Bluetooth	berhasil,	putar	
audio	pada	perangkat	tersambung.
•	 Audio	dialirkan	dari	perangkat	Bluetooth	

Anda	ke	speaker.	
•	 Untuk	menghentikan	sementara	atau	

melanjutkan	pemutaran,	tekan	 .

Tip

•	 	Anda	juga	dapat	menggunakan	perangkat	
Bluetooth	Anda	untuk	mengontrol	pemutaran.

Memutus sambungan 
perangkat

•	 Nonaktifkan	Bluetooth	pada	perangkat	
Anda;

•	 Pindahkan	perangkat	sampai	keluar	dari	
jangkauan	komunikasi.

Menyambungkan kembali 
perangkat

•		 Ketika	Anda	menyalakan	speaker,
•		 Jika	tidak	berhasil,	pilih	nama	perangkat	

Bluetooth Anda pada menu Bluetooth untuk 
memulai	penyambungan	kembali.

Mengatur jam

Secara	otomatis	menyiapkan	dan	menampilkan	
setelah	mendapatkan	jaringan.

1 Clock

AM/PM2

•		 Tekan	lama	  3 detik untuk mengatur 
format	12/24	jam.

Mengatur timer alarm

Anda	dapat	menyiapkan	alarm/timer	dengan	
Asisten	Google.	
•		 Tombol	Input:  Tekan	sebentar	tombol	

Tekan	selama	Alarm	berbunyi,	kemudian	
Hentikan	Alarm.
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Pengisian daya nirkabel 

•	 Warna	putih	hangat:	normal/pengisian	daya	
selesai.

•	 Warna	jingga:	pengisian	daya.
•	 Warna	jingga	berkedip:	kesalahan	pengisian	

daya.

Mode siaga

•	 Siaga	jaringan

Modul Deskripsi

Pencahayaan 
GVA 

Pencahayaan bawah jam

MATI
MATI (Tidak ada 

pengisian daya nirkabel)
Nyala

Setelah 
autentikasi

MATI
MATI (Tidak ada 

pengisian daya nirkabel)
--|--

(berkedip)
Keadaan atur 

ulang

-
Nyala (pengisian daya 

nirkabel)  
-  Tetap menyala

•	 Kondisi	pemicu
1.	 Autentikasi	Google	berhasil.
2.		 Tidak	ada	pengoperasian	(termasuk	

tombol	dan	penggunaan	kata	kunci)	
selama	15	menit	dan	secara	otomatis	
masuk	ke	mode	siaga	jaringan.

•	 Kondisi	keluar
1.		 Operasi	pengguna	apa	pun	(termasuk	

bangun	dengan	suara,	pengoperasian	
tombol,	atau	kontrol	aplikasi).

2.		 Daya	speaker	dikontrol	di	dalam	2	W.

•	 Mode tangguhkan
 Prakondisi: Menyala
•	 Pengoperasian:

1.		 Tangguhkan	ke	dalam: Terus	tekan	  
selama 10 detik+

2.	 Tangguhkan	ke	luar: tekan 
•	 Keterangan:

1.	 Pengisian	daya	USB	berhenti;	 
Pengisian	daya	nirkabel	masih	berjalan,	
tetapi	pencahayaan	bawah	mati;

2.	 Daya	speaker	dikontrol	di	dalam	0,5	W.
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5  Fitur-fitur 
lainnya

Menyesuaikan volume

Selama	pemutaran	musik,tekan	-/+ untuk 
menambah	atau	mengurangi	volume.

Tip

•	 	Anda	dapat	menekan	dan	menahan	-/+ untuk 
menambah	atau	mengurangi	volume	secara	terus	
menerus.

•	 	Ketika	volume	mencapai	maksimal,	speaker	
berbunyi	bip	dua	kali.

 

6  Menyesuaikan 
suara

Catatan

•	 	Informasi	produk	dapat	berubah	sewaktu-waktu	
tanpa	pemberitahuan.

Daya output terukur 
(Amplifier)

2	x	8	W

Respons	frekuensi	
akustik

60-20.000	Hz

Driver speaker 2	x	1,5"	jangkauan	
penuh,	8	Ω

Peningkatan bass   1	x	radiator	pasif

Versi	Bluetooth V4.2

Profil Bluetooth yang 
didukung

AVRCP V1.5, A2DP1.2

Pita frekuensi 
Bluetooth/Daya	output

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

Pengisian daya output 
USB

5	V,	1	A

Daya 100-240 V~	50-60	Hz	 
(Input AC)

Output	USB	 15	V	 	2,5	A

Mendukung pengisian 
daya nirkabel 
WiFi	siaga	

Daya maksimum sekitar
10 W
<	2 W

Konsumsi daya Siaga  <	0,5	W

konsumsi daya (tampilan jam mati)

Dimensi  
-	Unit	utama	(P	x	T	x	L)		223	x	87	x	94	mm

Berat  
-	Unit	utama	 1,01	kg



ID 11

DESKRIPSI UMUM EUT:
•	 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	(2,402-2,480	MHz):	8,07	dBm 
BT	LE	(2,402-2,480	MHz):	9,00	dBm 
WiFi	2,4	GHz	(2,412-2,472	MHz):	19,94	dBm 
WiFi	5	GHz	(5,150-5,250	MHz):	17,93	dBm 
	WiFi	5	GHz	(5,250-5,350	MHz):	17,97	dBm 
WiFi	5	GHz	(5,470-5,725	MHz):	17,92	dBm 
WiFi	5	GHz	(5,725-5,850	MHz):	13,84	dBm

•	 Di	semua	negara	anggota	Uni	Eropa,	
pengoperasian	5,150-5,350	MHz	terbatas	hanya	
untuk	penggunaan	di	dalam	ruangan.

7  Pemecahan 
masalah 

Peringatan

•	 Jangan	lepas	casing	alat	ini.

Agar	garansi	tidak	batal,	jangan	sekali-kali	
mencoba	memperbaiki	sistem	sendiri.	
Jika	Anda	mengalami	masalah	sewaktu	
menggunakan	perangkat	ini,	periksalah	hal-hal	
berikut	sebelum	meminta	servis.	Jika	masalah	
tetap	berlanjut,	kunjungi	situs	web	Philips	 
(www.philips.com/support). Ketika menghubungi 
Philips,	pastikan	perangkat	ada	di	samping	Anda,	
model	dan	nomor	serinya	juga	sudah	disiapkan.

Umum
Tidak ada daya 
•	 Isi	ulang	speaker.

Tidak ada suara
•	 Sesuaikan	volume	pada	produk	ini.	
•	 Sesuaikan	volume	pada	perangkat	yang	

tersambung.	
•	 Pastikan	perangkat	Bluetooth	Anda	berada	

di	dalam	jangkauan	operasional	efektif.

Tidak ada respons dari speaker ketika menekan 
tombol apa pun. 
•	 Matikan	daya	dan	nyalakan	kembali.	
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