Langaton kaiutin
S4405
TAPR802

Käyttöopas
Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/support
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1 Tärkeää
Turvallisuus
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Älä koskaan irrota tämän tuotteen kuorta.
Älä koskaan voitele mitään tämän tuotteen osaa.
Älä koskaan aseta tätä tuotetta toiselle sähkölaitteelle.
Älä pidä tuotetta suorassa auringonvalossa, avotulen tai
lämmönlähteen lähellä.

Lue nämä ohjeet ja noudata niitä.
Varmista, että tuotteen ympärillä on riittävä
määrä tilaa ilmanvaihtoa varten.
Anna huoltotyöt aina valtuutetun
huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoa
tarvitaan, mikäli tuote on vahingoittunut
millään tavalla, kuten esimerkiksi
vahingoittunut verkkovirtajohto tai pistoke,
laitteessa on nestettä tai laitteeseen on
pudonnut vierasesineitä, laite on ollut
sateessa tai kosteudessa, se ei toimi oikein
tai on pudonnut.
Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/
lisälaitteita.
Käytä vain tässä ohjekirjassa luetteloituja
virtalähteitä.
Kytke tuote irti verkkovirrasta ukonilman
aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
Tätä tuotetta ei saa altistaa pisaroille tai
roiskevedelle.
Älä aseta tuotteen läheisyyteen mitään
vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä
sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
Mikäli suoraa verkkoliitinpistoketta
käytetään laitteen irrottamiseen, irrotuslaite
on edelleen käytettävissä.
Älä käytä tuotetta veden lähellä.
Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Älä asenna lämpölähteiden, kuten
lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai
muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle.
FI

2 Langattomat
kaiuttimesi

Yleiskatsaus
1
4
2

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipstuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja
rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.
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Johdanto
Tällä kaiuttimella ja mikrofonilla voit
•• nauttia äänestä Bluetooth-laitteessa,
•• nauttia äänestä mikro-SD-kortilla,
•• yhden kosketuksen nauhoitus mikro-SDkortille.

Mitä pakkaus sisältää
Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:
•• Langaton kaiutin
•• Langaton mikrofoni
•• USB-johto
•• Pikaopas aloitukseen
•• Turvallisuustiedot

•• Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia
kytkeäksesi virran päälle tai pois.
•• Paina käynnistääksesi tai pysäyttääksesi
äänen nauhoituksen sekä langattomasta
mikrofonista, että kaiuttimesta.
•• Paina valitaksesi Bluetoothin tai mikroSD-kortin lähteen.
•• Paina äänenvoimakkuuden säätämiseksi
•• Paina toisto tai tauko.
•• Paina kahdesti siirtyäksesi seuraavaan
kappaleeseen.
Mikro-USB-latausportti
Mikro-SD-kortin kolo
Paristolokerikon kansi
Mikrofonin virtakytkin

TAPR802

AAA x 2

≤ 32GB

Quick start guide

FI
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3 Aloitus

LED-merkkivalo (virta)
Vilkkuva punainen

Latautuu kytkiessä
virran pois

Noudata aina tämän luvun ohjeita niiden
järjestyksessä.

Kiinteä punainen

Täysin ladattu virran
ollessa pois päältä

Vaihteleva vilkkuva
punainen/vihreä

Ladataan virran ollessa
päällä

Tasainen vihreä

Täysin ladattu virran
ollessa päällä

Lataa sisään rakennettu akku
Kaiutin saa virtaa sisäänrakennetusta, ladattavasta
akusta.
Huomaa
•• Lataa sisään rakennettu akku täysin ennen käyttöä.

5V

1,5 A

Asenna paristot mikrofonia
varten
1 Avaa paristolokeron kansi.
Aseta 2 oikealla polariteetilla asetettua
2	
AAA alkali-paristoa (ei toimitettu).

3	Sulje paristolokeron kansi.

Yhdistä USB-johto kaiuttimen mikro-USB:n
liitännän ja tietokoneesi tai laturin USB-liitännän
välille.

AAA x 2
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Asenna mikro-SD-kortti
1 Avaa korttilokeron kansi.
Aseta paikalleen mikro-SD-kortti (ei
2	

toimitettu) neulapuoli alaspäin, kunnes
kuulet napsahduksen. Sulje sitten
korttilokeron kansi.

4 Virta päälle/pois
päältä
Paina ja pidä painettuna
1	

2 sek. ajan
kytkeäksesi kaiuttimen virran päälle tai pois.

2s

Liu’uta virtakytkintä kytkeäksesi mikrofonin
2	
päälle.
Mikrofonilla jopa 5 m langaton kantosäde

FI
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5 Käytä
Bluetoothlaitteita

Philips S4405

Tämän kaiuttimen kanssa, voit nauttia Bluetoothlaitteesi äänestä.
Huomaa

≤ 10m

•• Varmista, että Bluetooth-toiminto on mahdollistettu
laitteellasi.
•• Pysyttäydy etäällä kaikista muista elektroniikkalaitteista,
jotka voivat aiheuttaa häiriötä.

Paina ja pidä painettuna
1	

2 sekunnin ajan.
siirtyäksesi Bluetooth-parimuodostustilaan.

ÄÄNI

LED-merkkivalo (Bluetooth)

2s

Valitse “Philips S4405” laitteesi Bluetooth2	
luettelossa.
Mikäli ilmoitus kehottaa antamaan
Bluetooth-yhteyden valtuutuksen,
vahvista se.
Mikäli salasana vaaditaan, syötä 0000 ja
vahvista sitten.
Kaiuttimesta kuuluu äänimerkki
yhteyden muodostuttua onnistuneesti.
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Vilkkuva sininen

Bluetoothyhdistäminen

Jatkuva sininen

Bluetooth kytketty

Huomaa
•• Purkaaksesi yhteyden, poista Bluetooth-yhteys käytöstä
tällä tuotteella laitteellasi tai paina uudelleen siirtyäksesi
mikro-SD-korttitilaan.

6 MikroSDkorttitila
Voit nauttia äänestä mikro-SD-kortilla, joka
tallentaa äänitiedostoja.
Paina toistuvasti valitaksesi mikro-SD-lähteen.
Bluetooth LED-ilmaisinvalo kytketään pois päältä
mikro-SD:n automaattista toistoa varten.

7 Sekoita äänesi
äänilähteen
kanssa
Huomaa
•• Älä osoita suoraan mikrofonia suoraan kaiutinta kohti
estääksesi mikrofonin äänen kierron.

Käyttämällä langatonta mikrofonia, voit sekoittaa
äänesi äänilähteen kanssa.

Nauhoita
Bluetooth-tilassa, paina käynnistääksesi tai
pysäyttääksesi nauhoituksen.
LED-merkkivalo (REC)
Vilkkuva
punainen

Virhe (ei paikalleen asetettua
mikro-SD-korttia tai korttitila
on täynnä)

Kiinteä punainen Nauhoittaminen
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8 Tuotetiedot
Huomaa
•• Tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta.

9 Ilmoitus
Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai
muuntelut, joita MMD Hong Kong Holding
Limited ei ole yksinomaisesti valtuuttanut
saattavat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää
laitetta.

Yleistä
Virtalähde:

5V

1,5 A

Kaiutinajuri

1,5"

Latausaika (kaiutin)

2,5 h

Toistoaika

6h

Sisään rakennettu
litium-akku (kaiutin)

3,7 V, 1500 mAh

Mitat (kaiutin)

105 x 105 x 38 mm

Paino (kaiutin)

250 g

Bluetooth
Bluetooth-versio

V4.2

Bluetooth-kantama

10 m / 32,1 jalkaa

Noudatettavuus
Täten MMD Hong Kong Holding Limited
vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EUdirektiivin olennaisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta
www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen
Vanhan tuotteen ja pariston hävitys

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu
korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on
katettu Eurooppalaisella Direktiivillä 2012/19/EU

Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää
paristoja, joihin sovelletaan eurooppalaista
direktiiviä 2013/56/EU, joita ei voida hävittää
tavallisen talousjätteen mukana.
Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä
keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja
8
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elektronisille paristoille. Noudata paikallisia
sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja
normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen
tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen
ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja
terveydelle.
Hävitettävien paristojen poistaminen
Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen
paristojen asennusta koskevasta osiosta.

Vain VIITTEEKSI
Ympäristötiedot
Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois.
Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista
helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi
(laatikko), polystyreenivaahto (pehmuste) ja
polyetyleeni (pussit, suojaava vaahtolevy.)
Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan
erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset
säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen
paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

FCC Lausunto
Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15.
Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä
laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen
täytyy pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan
lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen eitoivottua toimintaa.

Varoitus: Muutokset tai muuntelut, joita
yhteensopivuudesta vastuussa oleva osapuoli ei
ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä
käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.
Huom: Tämä laite on testattu ja todettu
täyttävän rajat Luokan B digitaaliselle laitteelle
FCC sääntöjen osan 15 mukaisesti.
Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan
haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille
laitteille.
Tämä laite luo, käyttää ja saattaa lähettää
radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta
ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa
häiriöitä radioyhteyksiin. Ei kuitenkaan voida
taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä
asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä
radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan
todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle,
käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai
useammalla seuraavista toimenpiteistä: (1)
Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se.
(2) Lisää etäisyyttä laitteiston ja vastaanottimen
välillä. (3) Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä
kuin mihin vastaanotin on kytketty. (4) Pyydä
ohjeita jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/
TV-teknikolta.
RF-varoitusilmoitus
Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset RFaltistumisen vaatimukset. Laitetta voidaan käyttää
kannettavissa altistumistiloissa rajoituksetta.

Tavaramerkki-ilmoitus

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth
SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä
ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää
näitä merkkejä lisenssillä. Muut tuotemerkit ja
tuotenimet kuuluvat niiden omille haltijoilleen.
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Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.
Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD
Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

