Vezeték nélküli
hangszóró
S4405
TAPR802

Használati útmutató
Regisztrálja termékét támogatásért az alábbi weboldalon:
www.philips.com/support
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1 Fontos
Biztonság
Figyelmeztetés
•• Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.
•• Ne kenje le a termék egyetlen alkatrészét sem.
•• Soha ne helyezze a terméket elektromos
berendezésekre.
•• Tartsa távol a terméket közvetlen napfénytől, nyílt lángtól
vagy hőtől.

••
••

••

Olvassa el és kövesse az alábbi utasításokat.
Ügyeljen arra, hogy elegendő hely legyen a
termék körül a szellőzéshez.
Minden szervizelést bízzon a képzett,
szervizelést végző személyzetre.
Szervizelésre akkor van szükség, ha a
termék bármilyen módon megsérült,
például a tápkábel vagy a csatlakozó,
ha ráömlött valamilyen folyadék vagy
tárgyak estek a termékbe, ha esőnek vagy
nedvességnek lett kitéve, ha a termék nem
működik rendeltetésszerűen vagy leesett.
Kizárólag a gyártó által meghatározott
tartozékokat/kiegészítőket használja.
Kizárólag a felhasználói kézikönyvben
felsorolt tápegységeket használja.
Villámlással járó vihar esetén vagy ha
hosszabb ideig nem használja, akkor húzza ki
a terméket a csatlakozóaljzatból.
A terméket ne tegye ki csöpögésnek vagy
fröcskölésnek.
Ne helyezzen veszélyforrásokat a termékre
(például folyadékkal töltött tárgyakat,
meggyújtott gyertyákat).
Ha a közvetlen csatlakozású adapter
csatlakozóját használja szétkapcsoló
készülékként, a szétkapcsoló készüléknek
könnyen használhatónak kell maradnia.
A terméket ne használja víz közelében.
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••

••
••
••

••
••

••

••
••

A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
Ne telepítse hőforrások például radiátorok,
fűtőregiszterek, sütők, vagy egyéb hőt
kibocsátó eszközök (beleértve az erősítőket
is) közelébe.

2 Az Ön
vezeték nélküli
hangszórója
Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözöljük a
Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips
támogatási szolgáltatásaiból, kérjük regisztrálja
termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Áttekintés
1
4
2
5

3
8
9

6
7

Bevezetés
Ezzel a hangszóróval és mikrofonnal
•• zenét hallgathat egy Bluetooth-eszközről
•• zenét hallgathat egy mikro-SD kártyáról
•• egy gombnyomással felvételt készíthet
mikro-SD kártyára

•• Nyomja le és tartsa nyomva
2 másodpercig a be- és kikapcsoláshoz.
•• Nyomja le a vezeték nélküli
mikrofonból és a hangszóróból
származó hang felvételének indításához
vagy leállításához.

A csomag tartalma
Kérjük, ellenőrizze és azonosítsa a csomag
tartalmát:
•• Vezeték nélküli hangszóró
•• Vezeték nélküli mikrofon
•• USB–kábel
•• Rövid útmutató
•• Biztonsági adatlap

•• Nyomja le a Bluetooth vagy a mikro-SD
kártya forrásának kiválasztásához.
•• Nyomja le a hangerő szabályozásához.
•• Nyomja le a lejátszáshoz vagy a lejátszás
szüneteltetéséhez.
•• Nyomja le kétszer a következő számra
történő ugráshoz.
Mikro-USB töltőport
Mikro-SD kártyahely
Elemrekesz fedele
Mikrofon tápkapcsolója

TAPR802

AAA x 2

≤ 32GB

Quick start guide
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3 Első lépések

LED jelzőfény (tápellátás)

Az ebben a fejezetben szereplő utasításokat
mindig sorrendben hajtsa végre.

A beépített akkumulátor
töltése
A hangszórót egy beépített újratölthető
akkumulátor látja el árammal.

Pirosan villog

Kikapcsoláskor töltődik

Folyamatos piros fény

Kikapcsoláskor teljesen
fel van töltve

Felváltva piros/zöld
fénnyel villog

Bekapcsoláskor töltődik

Folyamatos zöld

Bekapcsoláskor teljesen
fel van töltve

A mikrofon elemeinek
behelyezése

Megjegyzés

1 Nyissa ki az elemrekesz fedelét.
Helyezzen be 2 db AAA méretű alkáli
2	

•• Használat előtt teljesen töltse fel a beépített
akkumulátort.

elemet (nincs mellékelve) a megfelelő
polaritással.

5V

1,5 A

3	Zárja le az elemrekesz fedelét.

Csatlakoz az USB-kábellel a hangszóró mikroUSB csatlakozóját és számítógép vagy a töltő
USB-csatlakozóját.
AAA x 2
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A mikro-SD kártya
behelyezése

4 Be-/kikapcsolás

1 Nyissa fel a kártyanyílás fedelét.
Helyezzen be egy mikro-SD kártyát (nincs
2	

Nyomja le és tartsa nyomva
1	

mellékelve) úgy, hogy a tűs vége lefelé
nézzen, mindaddig, amíg egy kattanást nem
hall Ezt követően zárja le a kártyanyílás
fedelét.

2 másodpercig a hangszóró be- és
kikapcsoláshoz.

2 mp.

Csúsztassa felfelé a kapcsolót a mikrofon
2	
bekapcsolásához.
A mikrofon vezeték nélküli tartománya
max. 5 m

HU
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5 Bluetootheszközök
használata

Philips S4405

Ezzel a hangszóróval Bluetooth-eszközről érkező
zenét hallgathat.
Megjegyzés

≤ 10 m

•• Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth-funkció engedélyezve
legyen az Ön eszközén.
•• Tartsa távol egyéb olyan elektromos eszközöktől, melyek
interferenciát okozhatnak.

Nyomja le és tartsa nyomva
1	

HANGJELZÉS

2 másodpercig a Bluetooth-párosítási
üzemmódba történő belépéshez.

LED jelzőfény (Bluetooth)

2 mp.

Válassza ki a „Philips S4405” elemet az
2	

eszközön látható Bluetooth-listából.
Hagyja jóvá a megjelenő, Bluetoothkapcsolat engedélyezését kérő üzenet.
Ha jelszó szükséges, adja meg a 0000
értéket és hagyja jóvá.
A hangszóró sikeres csatlakozás esetén
hangjelzést ad.
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Villogó kék

Bluetooth–párosítás

Folyamatos kék

Bluetooth
csatlakoztatva

Megjegyzés
•• Leválasztáshoz szakítsa meg a termékkel fennálló
Bluetooth-kapcsolatot az eszközén vagy nyomja meg
ismét a gombot a mikro-SD kártya módba történő
váltáshoz.

6 Mikro-SD kártya
mód
Lehetősége van arra, hogy audiofájlokat
tartalmazó mikro-SD kártyáról származó zenét
hallgasson.
Nyomja meg többször a gombot a mikroSD forrás kiválasztásához. A Bluetooth LEDjelzőfény a mikro-SD kártyáról történő
automatikus lejátszás esetén kikapcsol.

7 Az Ön hangjának
rákeverése egy
hangforrásra
Megjegyzés
•• A gerjedés megakadályozása érdekében ne irányítsa a
mikrofont közvetlenül a hangszóróra.

A vezeték nélküli mikrofon használatával
rákeverheti az Ön hangját egy hangforrásra.

Felvétel
Bluetooth módban nyomja meg a gombot a
felvétel indításához vagy leállításához.
LED jelzőfény (REC)
Pirosan villog

Hiba (nincs behelyezve
SD-kártya vagy az tele van)

Folyamatos piros fény Felvétel folyamatban
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8 Termékinformá
ciók
Megjegyzés

9 Nyilatkozatok
Az MMD Hong Kong Holding Limited által
nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy
módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a
termék használatára vonatkozó jogosultságát.

•• A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Megfelelőség
Általános információk
Tápellátás:

5V

Hangsugárzó

1,5"

1,5 A

Töltési idő (hangszóró) 2,5 óra

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti,
hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi
nyilatkozatot megtalálja az alábbi weboldalon:
www.philips.com/support.

Lejátszási idő

6 óra

Beépített lítiumakkumulátor
(hangszóró)

3,7 V, 1500 mAh

Méretek (hangszóró)

105 x 105 x 38 mm

Vigyázzon a természetre

Súly (hangszóró)

250 g

Ártalmatlanítsa a régi terméket és akkumulátort

V4.2

A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból
és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották,
amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

Bluetooth
Bluetooth verzió:

Bluetooth-hatótávolság 10 m / 32,1 ft

Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy
a termékre a 2012/19/EU európai irányelv
vonatkozik.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan
elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU
európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket
nem szabad a háztartási hulladékkal együtt
ártalmatlanítani.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikai
termékek, illetve akkumulátorok helyi külön
gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat,
és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az
8
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akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal
együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes
ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre
és az emberi egészségre gyakorolt negatív
következményeket.
Az ártalmatlanítható akkumulátorok eltávolítása
Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolításához
nézze meg az akkumulátor behelyezéséről szóló
részt.

Kizárólag ILLUSZTRÁCIÓ
Környezetvédelmi információk
Minden felesleges csomagolást elkerültünk.
Megpróbáltuk a csomagolást három anyagra
könnyen elkülöníthetővé tenni: karton (doboz),
polisztirol hab (puffer) és polietilén (zacskók,
védőhab réteg).
A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra
lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni,
ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. Kérjük,
vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült
elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására
vonatkozó helyi előírásokat.

FCC nyilatkozat
Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15.
részében foglaltaknak. A készülék a következő
két feltétel teljesítése esetén használható: (1) Az
eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
(2) el kell nyelnie minden kívülről érkező
interferenciát, beleértve a működését akadályozó
interferenciákat is.

Figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős
szervezet kifejezett engedélye nélküli
módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a
jogot a berendezés használatára.
Megjegyzés: A készülék tesztelése során
megállapították, hogy az megfelel a B osztályú
digitális eszközökre vonatkozó FCC szabályzat
15. részében megállapított határértékkövetelményeknek
Ezek a határértékek megfelelő védelmet
nyújtanak a káros interferencia ellen háztartási
használat esetén.
Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát
kelt, használ, és sugározhat, és amennyiben
nem az utasításoknak megfelelően telepítik,
interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Nem garantálhatjuk, hogy egy adott készülékben
nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés
káros interferenciát okoz a rádió- vagy
televíziókészülékekben, melyet a berendezés
kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk, hogy
tegye az alábbiakat: (1) Helyezze más irányba
vagy helyezze máshova a vevőantennát. (2)
Helyezze távolabb egymástól a berendezést
és a vevőt. (3) Csatlakoztassa a berendezést a
vevőtől eltérő áramkörhöz vagy konnektorhoz.
(4) Kérje a kereskedő vagy megfelelően képzett
rádió-/TV-szerelő segítségét.
RF figyelmeztető nyilatkozat
A készüléket úgy értékelték, hogy az megfelel az
általános rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó
követelményeknek. A készülék hordozható
kitettségi körülmények között korlátozás nélkül
használható

Védjegyjogra vonatkozó
nyilatkozat

A Bluetooth® szó és a hozzá kapcsolódó logók
a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei és
tulajdonai, amelyeket az MMD Hong Kong
Holding Limited vállalat licencmegállapodás
keretében használ. Egyéb védjegyek és
kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosoké.
HU

9

A specifikációk értesítés nélkül megváltoztatható.
A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A
jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják
és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

