Juhtmevaba kõlar
S4405
TAPR802

Kasutusjuhend
Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge
www.philips.com/support
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Ärge kunagi selle toote korpust eemaldage.
Ärge kunagi määrige ühtegi selle kõlari osa määrdega.
Ärge kunagi asetage toodet teise elektriseadme peale.
Hoidke toode eemal otsesest päikesevalgusest, lahtisest
leegist või kuumusest.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.
Jälgige, et kõlari ümber on piisavalt ruumi
ventilatsiooniks.
Kõik hooldustööd laske teha kvalifitseeritud
teenindustöötajatel. Hooldus on vajalik, kui
toode on mingil moel kahjustatud, näiteks
kui toitejuhe või pistik on kahjustatud,
vedelik on toote peale voolanud või
tootesse on sattunud esemeid, seade on
puutunud kokku vihma või niiskusega, ei
tööta normaalselt, või on maha kukkunud.
Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud
lisaseadmeid/-tarvikuid.
Kasutage ainult selles kasutusjuhendis
toodud toiteallikaid.
Ühendage see toode vooluvõrgust välja
äikesetormide ajal või kui te ei kasuta seda
pikema aja jooksul.
Toote peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
Ärge asetage toote lähedale ohuallikaid
(näiteks vedelikuga täidetud esemed,
süüdatud küünlad).
Kui eraldusseadmena kasutatakse otse
pistikadapterit, peab lahtiühendatav seade
olema töövalmis.
Ärge kasutage seda toodet vee lähedal.
Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
Ärge paigaldage mistahes soojusallikate
lähedusse, mis kiirgavad soojust, näiteks
radiaatorid, soojusregistrid, pliidid või muud
seadmed (sealhulgas võimendid).
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Ülevaade
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4
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Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast
Philipsisse! Maksimeerimaks on kasu Philipsi
pakutavast klienditoest registreerige oma toode
veebilehel www.philips.com/welcome.
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Sissejuhatus
Selle kõlari ja mikrofoniga saate te:
•• nautida Bluetooth-seadme heli
•• nautida micro-SD kaardi heli
•• salvestada ühe puudutusega micro-SD
kaardile

Mis karbis sisaldub

•• Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ning
hoidke 2 sekundit all.
•• Vajutage helisalvestuse käivitamiseks või
peatamiseks nii mikrofonil kui kõlaril.

Kontrollige oma pakendis sisu:
•• Juhtmevaba kõlar
•• Juhtmevaba mikrofon
•• USB-kaabel
•• Kiirstardi juhend
•• Ohutusleht

•• Vajutage Bluetooth või micro-SD kaardi
allikana valimiseks.
•• Vajutage helitugevuse reguleerimiseks.
•• Vajutage esitamiseks või pausile
panemiseks.
•• Vajutage kiiresti kaks korda järgmisele
palale liikumiseks.
Mikro-USB laadimispesa
Micro-SD kaardi pilu
Akusahtli kaas
Mikrofoni toitelüliti
TAPR802

AAA x 2

≤ 32GB

Quick start guide

ET
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3 Alustame

LED-märgutuli (toide)

Järgige alati selles osas toodud toimingute
järjestust.

Sisseehitatud akude laadimine

Vilgub punaselt

Laeb, kui väljalülitatud

Põleb punaselt

On täielikult laetud, kui
väljalülitatud

Vilgub vaheldumisi
punaselt/roheliselt

Laeb, kui sisselülitatud

Põleb roheliselt

On täielikult laetud, kui
sisselülitatud

Kõlar töötab sisseehitatud laetavate akudega.

Akude mikrofoni sisestamine

Märkus
•• Laadige sisseehitatud aku enne kasutamist.

1 Avage akusahtli kaas.
Sisestage 2 AAA leelisakut (ei ole
2	
5V

1,5 A

komplektis) õige polaarsusega.

3	Sulgege akusahtli kaas.

Ühendage USB-kaabel kõlari mikro-USB pessa ja
oma arvuti või laadija USB-pesasse.

AAA x 2
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micro-SD kaardi sisestamine

4 Toitelüliti

1 Avage kaardipilu kaas.
Sisestage micro-SD kaart (ei ole komplektis)
2	

Sisse- ja väljalülitamiseks
1	

kiip allapoole, kuni kuulete klõpsatust.
Sulgege kaardipilu kaas.

vajutage ning

hoidke 2 sekundit all.

2 sek.

Lükake toitelüliti mikrofoni sisselülitamiseks
2	
üles.
Mikrofon töötab vahemikus kuni 5 m

ET

5

5 Bluetoothseadmete
kasutamine

Philips S4405

Selle kõlariga saate nautida Bluetooth-seadmete
heli.
Märkus

≤ 10m

•• Kontrollige, et teie seadmes oleks Bluetooth-seadmes
sisselülitatud.
•• Hoidke teised häireid tekitavad elektroonikaseadmed
kaugemal.

Bluetooth sidumisrežiimi käivitamiseks
1	
hoidke

PIIP

2 sekundit all.

LED-märgutuli (Bluetooth)

2 sek.

Valige oma seadme Bluetooth loendis
2	

“Philips S4405”.
Bluetoothi ühenduseks lubaküsiva teate
ilmumisel kinnitage see.
Kui on vaja kinnitada salasõna, sisestage
0000 ja seejärel kinnitage.
Ühenduse õnnestumisel annab kõlar
helisignaali.
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Sinine märgutuli vilgub Bluetoothiga sidumine
Sinine märgutuli põleb Bluetooth on
ühendatud
Märkus
•• Lahtiühendamiseks lülitage Bluetoothi ühendus oma
seadmes välja või vajutage uuesti , et lülituda micro-SD
kaardi režiimile.

6 micro-SD kaardi
režiim
Saate nautida micro-SD kaardil olevate
audiofailide heli.
micro-SD kaardi valimiseks vajutage korduvalt .
Bluetoothi LED-märgutuli lülitub micro-SD
taasesituse ajal välja.

7 Oma heli
heliallikaga
miksimine
Märkus
•• Mikrofoni tagasiside vältimiseks ärge suunake mikrofoni
otse kõlarile.

Juhtmevaba mikrofoni kasutades saate te oma
heli heliallika heliga miksida.

Salvestamine
Vajutage Bluetoothi režiimis salvestamise
käivitamiseks või peatamiseks .
LED-märgutuli (REC)
Vilgub punaselt Viga (micro-SD kaarti ei ole
sisestatud või kaart on täis)
Põleb punaselt

Salvestamine

ET
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8 Toote teave
Märkus
•• Tooteteavet võib muute ilma eelnevalt etteteavitamata.

Üldteave
Toiteallikas:

5V

1,5 A

Kõlari ajam

1,5"

Laadimisaeg (kõlar)

2,5 tundi

Esitusaeg

6 tundi

Sisseehitatud liitiumaku 3,7 V, 1500 mAh
(kõlar)
Mõõdud (kõlar)

105 x 105 x 38 mm

Kaal (kõlar)

250 g

9 Märkus
Igasugused toote muudatused või
modifitseerimised ei ole MMD Hong Kong
Holding Limited poolt lubatud ja võivad
tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

Vastavus
MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib
käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses
direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja muude
sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav
veebilehelt www.philips.com/support.

Keskkonnakaitse

Bluetooth
Bluetoothi versioon

V4.2

Bluetoothi ulatus

10 m

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine

Meie toode on konstrueeritud ja toodetud
kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osades,
mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.

Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele
kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.

See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid,
millele kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/
EL ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste
majapidamisjäätmetega.
Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete
ning akude kogumise süsteemiga. Järgige
kohalikke eeskirju ning ärge visake ära
toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste
8
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majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja akude
õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja
inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.
Ühekordsete patareide eemaldamine
Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege
patarei paigaldamise peatükki.

AINULT VIITEKS
Keskkonnaalane teave
Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama.
Me oleme püüdnud muuta pakkematerjali
kergesti eraldatavaks: papp (karp), polüstüreen
(pakki kaitsev vahtplast) ja polüetüleen (kotid,
kaitsekate).
Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab
ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia
vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke
määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja
vanade seadmete osas.

tuua kaasa seadme kasutamise õiguse kehtetuks
muutumise.
Märkus: Käesolevat seadet on katsetatud
ja leitud, et see on vastavuses B-klassi
digitaalseadmete piirväärtustega FCC reeglite osa
15 kohaselt.
Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma
mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes
paigaldistes.
Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib eraldada
raadiosagedusenergiat ning võib juhul, kui seda ei
installeerita ja kasutata vastavalt juhistele. Siiski ei
ole mingit garantiid, et konkreetses paigalduses
häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio
või teleri vastuvõtu kahjulikke häireid, mida saab
kindlaks teha seadme välja- ja väljalülitamise
kaudu, soovitatakse kasutajal proovida häireid
kõrvaldada ühel või mitmel järgmistest viisidest:
(1) Paigaldage vastuvõtuantenn ümber. (2)
Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust
(3) Ühendage seade väljundisse, mis ei ole
samas vooluahelas kui vastuvõtja. (4) Pidage abi
saamiseks nõu kaupmehe või kogenud raadio-/
TV-tehnikuga.
RF hoiatusavaldus
Toode on hinnatud vastama RF üldistele
nõuetele. Seadet saab piiranguta kasutada
mobiilsetes lähipaigutuse tingimustes.

Kaubamärk

FCC avaldus
See seade vastab FCC reeglite 15.osale.
Kasutamisel kohaldatakse järgmist kahte nõuet:
(1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid
ning (2) seade peab aktsepteerima kõiki
vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis
võivad tuua kaasa soovimatu käitamise.

Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on
Bluetooth SIG, Inc. Kaubamärgid ning nende
kaubamärkide MMD Hong Kong Holding
Limited poolt toimunud mis tahes kasutamine
toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja
kaubanimed kuuluvad nende omanikele.

Hoiatus: Kasutajat hoiatatakse, et vastavuse
eest vastutava osapoole nõusolekuta tehtud
muudatused ja kohandused võivad kasutaja jaoks
ET
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Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. Registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel. See
toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel
ning toote garantiiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

