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Svarbu

•

Akumuliatorių įmetus į ugnį ar idėjus į
karštą orkaitę, mechaniškai suspaudus ar
pažeidus jo dangalą gali įvykti sprogimas.
Akumuliatorių palikus ypač aukštos
temperatūros arba žemo oro slėgio
aplinkoje gali kilti sprogimas arba iš jo gali
ištekėti degūs skysčiai ar dujos.

•

Sauga
Svarbios saugos instrukcijos
• Įsitikinkite, kad maitinimo tinklo įtampa atitinka
ant galinės ar apatinės įrenginio dalies
nurodytą įtampą.
• Saugokite garsiakalbį nuo vandens lašų ar
purslų.
• Ant garsiakalbio nedėkite jokių pavojaus
šaltinių (pvz., skysčiu pripildytų daiktų,
degančių žvakių).
• Įsitikinkite, kad aplink garsiakalbį yra
pakankamai daug vietos ventiliacijai.
• Garsiakalbį naudokite saugiai, aplinkos
temperatūroje nuo 0°C iki 45°C.
• Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
Akumuliatoriaus saugos atsargos priemonės
• Netinkamai atliekant akumuliatoriaus keitimo
darbus kyla sprogimo pavojus. Pakeisti galima
tik tokiu pačiu arba atitinkamu
akumuliatoriumi.
• Saugokite akumuliatorių (integruotą ar
elementus) nuo per didelio karščio, tokio kaip
saulės šviesos, ugnies ar pan.
• Akumuliatoriaus naudojimas, laikymas ar
transportavimas ypač žemoje ar aukštoje
temperatūroje, bei žemo oro slėgio aplinkoje
dideliame aukštyje gali kelti pavojų.
• Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo
akumuliatoriumi (pavyzdžiui, kai kuriais ličio
jonų akumuliatoriais) gali neveikti apsaugos
priemonės.
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Įspėjimas

•
•
•
•
•
•
•

Niekada nenuimkite garsiakalbio
korpuso.
Niekada nebandykite sutepti jokių
garsiakalbio dalių.
Garsiakalbį statykite ant lygaus, kieto ir
stabilaus paviršiaus.
Niekada nestatykite garsiakalbio ant kitos
elektrinės įrangos.
Garsiakalbį naudokite patalpose.
Laikykite garsiakalbį atokiai nuo vandens,
drėgmės ir skysčiais pripildytų daiktų.
Saugokite garsiakalbį nuo tiesioginių
saulės spindulių, atviros ugnies ar
šilumos šaltinių.
Akumuliatorių pakeitus neteisingo tipo
akumuliatoriumi kyla sprogimo pavojus.
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Jūsų nešiojamas
garsiakalbis

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus
prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“
teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite
savo produktą www.philips.com/welcome.

LED indikatorius
• Akumuliatoriaus arba „Bluetooth“
ryšio būsenos rodymas.

•

Garsiakalbio įjungimas ar išjungimas.

DC IN
•

Integruoto akumuliatoriaus įkrovimas.

Kas yra dėžutėje
Patikrinkite ir nustatykite pakuotės turinį:
• Garsiakalbis
• USB kabelis
• Greitosios pradžios vadovas
• Saugos duomenų lapas
• Pasaulinė garantija
• Virvelė

Garsiakalbio apžvalga
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Kaip pradėti
naudoti

Visada sekite instrukcijas šiame skyriuje
nurodyta tvarka.

Integruoto akumuliatoriaus
įkrovimas

Maitinimas įjungtas
Garsiakalbio įkrovimo metu dega
raudonas LED.
Garsiakalbį pilnai įkrovus dega mėlynas
LED.
Maitinimas išjungtas
Garsiakalbio įkrovimo metu dega
raudonas LED.
Garsiakalbį pilnai įkrovus, LED užgesta.

Garsiakalbis maitinamas integruotu įkraunamu
akumuliatoriumi.
Pastaba
•
•
•
•

Prieš naudodami pilnai įkraukite integruotą
akumuliatorių.
USB-C tipo lizdas skirtas tik įkrauti.
Pilnas akumuliatoriaus įkrovimas trunka apie dvi
valandas.
Įkraunamas akumuliatorius turi ribotą įkrovimo ciklų
skaičių. Akumuliatoriaus naudojimo laikas ir įkrovimo
ciklų skaičius priklauso nuo nustatymų.

Įjungimas/išjungimas
•

Norėdami garsiakalbį įjungti paspauskite ir
dvi sekundes palaikykite „
“. Pasigirs
paraginimo garsas ir mirksės mėlynas LED
indikatorius.

•

Norėdami garsiakalbį išjungti paspauskite ir
dvi sekundes palaikykite „ “. Pasigirs
paraginimo garsas ir mėlynas LED
indikatorius užges.

•

Automatiškai išsijungia praėjus 15 minučių
be „Bluetooth“ ryšio.

Sujunkite garsiakalbio USB-C lizdą su maitinimo
lizdu (5 V 0,5 A) naudodami komplekte
esantį USB kabelį.
5V
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0,5 A
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Atkūrimas iš
„Bluetooth“
įrenginių

3

Norėdami susieti ir prisijungti, pasirinkite jūsų
įrenginyje rodomą [Philips S1505]. Jei reikia,
įveskite susiejimo slaptažodį „0000“.
» Sėkmingai susiejus ir prisijungus pasigirs
paraginimo garsas ir degs mėlynas LED
indikatorius.
» Jei [Philips S1505] savo įrenginyje rasti
negalite, paspauskite ir 2 sekundes
palaikykite Maitinimo mygtuką norėdami
išjungti prieš paleidžiant iš naujo, arba
paspauskite ir palaikykite jį 2 sekundes
norėdami įjungti susiejimo režimą.
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Norėdami pradėti muzikos transliavimą
atkurkite garsą savo „Bluetooth“ įrenginyje.

Naudodami šį garsiakalbį galite klausytis garso
iš „Bluetooth“ palaikančių įrenginių.
Pastaba
•

•
•

•
•

Garsiakalbio atmintyje galima išsaugoti iki aštuonių
susietų įrenginių. Devintas susietas įrenginys pakeis
pirmąjį.
Bet kokios tarp garsiakalbio ir „Bluetooth“ įrenginio
esančios kliūtys gali sumažinti veikimo nuotolį.
Norėdami išvalyti susiejimo istoriją paspauskite ir
5 sekundes palaikykite
kol pasigirs paraginimo
garsas ir mirksės mėlynas LED indikatorius.
Laikykite atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių, kurie
gali sukelti trukdžius.
Veikimo nuotolis tarp šio garsiakalbio ir „Bluetooth“
įrenginio yra apie 20 metrų (33 pėdos).

Įrenginio prijungimas
1

Norėdami įjungti garsiakalbį paspauskite ir
2 sekundes palaikykite
.
» Mirksės mėlynas LED indikatorius.

Patarimas
•

Atkūrimą galite valdyti savo „Bluetooth“ įrenginiu.

LED indikatorius (mėlynas)
Indikatorius
„Bluetooth“ ryšio būsena
Greitas mirksėjimas (2 Hz) Susiejimas
Lėtas mirksėjimas (1 Hz) Jungiamasi
Dega mėlyna
Prisijungta

Įrenginio atjungimas
•
•

Išjunkite „Bluetooth“ savo įrenginyje; arba
Patraukite įrenginį už ryšio nuotolio ribų.
» Garsiakalbis dukart pypteli ir mirksi
mėlynas LED indikatorius.
Pastaba
•

Prieš prijungdami kitą „Bluetooth“ įrenginį pirmiausiai
atjunkite dabartinį.

Įrenginio prijungimas iš naujo
2

Įjunkite „Bluetooth“ savo „Bluetooth“
įrenginyje ir ieškokite „Bluetooth“ įrenginių,
kuriuos galima susieti.

Įjungus garsiakalbį jis automatiškai prisijungia
prie paskutinio prijungto įrenginio; Jei ne, savo
„Bluetooth“ įrenginyje pasirinkite [Philips
S1505] norėdami pradėti ryšį.
LT
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Produkto
informacija
Pastaba

•

Produkto informacija gali būti keičiama be
perspėjimo.

Stiprintuvas
Nominali išvesties galia
Dažnio atsakas

2,5 W RMS
150 Hz - 18 kHz

Signalo-triukšmo santykis > 70 dBA

Garsiakalbis
Garsiakalbio varža
Garsiakalbio skersmuo
Jautrumas

4 ohm
1,5 colio viso diapazono
>80 dB/m/W

„Bluetooth“
„Bluetooth“ versija
„Bluetooth“ profilis

V5.0
A2DP V1.3,
AVRCP V1.6

„Bluetooth“ dažnio
diapazonas
„Bluetooth“ nuotolis

2,4 GHz ~ 2,48 GHz
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20 m (atviroje erdvėje)

Bendroji informacija
Maitinimas (per micro
USB lizdą)
Integruotas ličio
polimerų akumuliatorius
Matmenys Pagrindinis įrenginys
(P x A x G)
Svoris - Pagrindinis įrenginys
Veikimo aplinkos temperatūra
IP apsaugos klasė

5 V, 0,5 A
3,7 V, 480 mAh
64 x 64 x 78 mm

0,14 kg
0ºC ~ 40ºC
IPX7

6

Trikčių šalinimas
Įspėjimas

•

Niekada nenuimkite įrenginio korpuso.

Norėdami, kad galiotų garantija niekada
nebandykite sistemos remontuoti patys.
Susidūrus su problemomis naudojant įrenginį,
prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo peržiūrėkite
toliau pateiktą informaciją. Jei problemos
išspręsti nepavyko, eikite į „Philips“ interneto
svetainę (www. philips.com/support).
Susisiekdami su „Philips“ pasirūpinkite, kad
įrenginys būtų netoliese ir būtų pasiekiami
modelio ir serijos numeriai.

Nepavyksta prijungti įrenginio.
• Neįjungta įrenginio „Bluetooth“ funkcija.
Kaip įjungti šią funkciją žr. įrenginio
naudotojo vadove.
• Šis produktas jau prijungtas prie kito
„Bluetooth“ palaikančio įrenginio. Atjunkite
tą įrenginį ir bandykite dar kartą.
Susietas įrenginys pastoviai prisijungia ir
atsijungia.
• Prastas „Bluetooth“ signalas. Perkelkite
įrenginį arčiau šio produkto arba pašalinkite
tarp jų esančias kliūtis.
• Kai kurių įrenginių „Bluetooth“ ryšys gali būti
automatiškai išaktyvinamas kaip energijos
tausojimo funkcija.

Bendroji informacija
Nėra maitinimo
• Įkraukite garsiakalbį.
Nėra garso
• Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys yra
tinkamu veikimo nuotoliu.
Garsiakalbis neatsako
• Įkraukite garsiakalbį.

Apie „Bluetooth“ įrenginį
Prasta garso kokybė prisijungus prie
„Bluetooth“ palaikančio įrenginio.
• Prastas „Bluetooth“ signalas. Perkelkite
įrenginį arčiau šio produkto arba pašalinkite
tarp jų esančias kliūtis.
Įrenginyje susiejimo režimu nepavyksta
rasti [Philips S2505].
• Jei [Philips S1505] savo įrenginyje rasti
negalite, paspauskite ir 2 sekundes
palaikykite mygtuką
norėdami išjungti,
tada paspauskite ir palaikykite mygtuką 6
sekundes norėdami išvalyti susiejimo
informaciją/įjungti susiejimo režimą.
LT
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Panešimas

Atlikus bet kokias įrenginio modifikacijas, kurių
aiškiai nepatvirtino „MMD Hong Kong
Holding Limited“, gali būti panaikinta
naudotojo teisė naudotis įranga.

Atitiktis

surinkimo įstaigai arba „Philips“ priežiūros
centrui, kad profesionalai pašalintų įkraunamą
akumuliatorių.
Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais
dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei
įkraunamų akumuliatorių surinkimo sistemų.
Laikykitės vietos taisyklių ir niekada
neišmeskite produkto ar įkraunamų
akumuliatorių su buitinėmis atliekomis.
Tinkamas senų produktų ir įkraunamų
akumuliatorių išmetimas padės išvengti
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių
sveikatai.
Dėmesio

Šiuo dokumentu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia,
kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje
1999/5/EB nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias
nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu
www.philips.com/support.

•

Pašalinus integruotą akumuliatorių nebegalioja
garantija ir produktas gali būti sugadintas.

Norint pašalinti integruotą akumuliatorių visada jį
perduokite profesionalui.

Aplinkos apsauga
Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas

Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant
aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima
perdirbti bei naudoti pakartotinai.

Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos
Europos Direktyvos 2012/19/ES nuostatos.

Šis simbolis reiškia, kad produkte yra integruotas
įkraunamas akumuliatorius, kuriam taikomos
Europos Direktyvos 2013/56/ES nuostatos ir jo
negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Primygtinai patariame produktą perduoti oficialiai
8
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Aplinkos apsaugos informacija
Pakuotėje nenaudojama nereikalingų
medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip,
kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas:
kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas)
ir polietileną (maišeliai, apsauginės putos
lapelis.)
Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias
specializuotoje įmonėje galima perdirbti.
Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių,
panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos
utilizavimo.
Akumuliatorių įmetus į ugnį ar įdėjus į karštą
orkaitę, mechaniškai suspaudus ar pažeidus jo
dangalą gali įvykti sprogimas.

FCC pareiškimas

Pranešimas dėl prekės ženklo

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies
nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau
nurodytos sąlygos: (1) Šis įrenginys neturi
sukelti žalingų trukdžių, ir (2) Šis įrenginys turi
priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie
gali sukelti nepageidaujamą veikimą.
Įspėjimas: Atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos
šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas
gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti
įrangą.

„Bluetooth®“ žodinis pavadinimas ir logotipai
yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“
priklausantys prekių ženklai ir „MMD Hong
Kong Holding Limited“, tokius ženklus
naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir
prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems
jų savininkams.

Pastaba: Ši įranga buvo išbandyti pagal B
klasės skaitmeninei įrangai taikomas vertes,
nurodytas FCC taisyklių 15 dalyje.
Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą
nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje
vietoje.
Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo
bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne
pagal instrukcijų nurodymus gali atsirasti
žalingi radijų signalų trukdžiai. Vis dėl to,
negalima garantuoti kad trukdžiai neatsiras net
įrengus tinkamai. Ar ši įranga sukelia radijo ar
televizijos signalo trukdžius galima nustatyti ją
išjungus ir įjungus, naudotojui patariama
pabandyti atsiradusius trukdžius pašalinti
imantis vienos ar kelių iš toliau nurodytų
priemonių: (1) Pasukite imtuvo anteną arba
pakeiskite jos vietą. (2) Padidinkite atstumą nuo
įrangos iki imtuvo. (3) Prijunkite įrangą prie
kitos grandinės elektros lizdo, nei tas, prie kurio
prijungtas imtuvas. (4) Norėdami gauti
pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba
patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku.
Radijo dažnių įspėjimo pranešimas
Šis įrenginys laikomas atitinkančiu bendruosius
radijo dažnių poveikio reikalavimus. Šį įrenginį
galima be apribojimų naudoti nešiojamojo
poveikio sąlygomis.
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Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.
„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“
prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.
Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding
Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding
Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.
TAS1505_00_UM_V1.0

