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1 Svarīgi

Drošība

Brīdinājums

 • Nekad nenoņemiet šī produkta korpusu.
 • Nekad neeļļojiet nevienu šī produkta daļu.
 • Nekad nenovietojiet šo produktu uz cita elektriskā 

aprīkojuma.
 • Sargājiet šo produktu no tiešiem saules stariem, atklātas 

liesmas vai karstuma.

 • izlasiet un izpildiet šos norādījumus.
 • Pārliecinieties, vai ap produktu ir pietiekami 

daudz vietas ventilācijai.
 • Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa 

personāla ziņā. Šāda labošana var būt 
nepieciešama, ja produkts ir bojāts jebkādā 
veidā, ja ir bojāts strāvas vads, produktā ir 
iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, 
produkts bijis pakļauts lietum vai mitrumam, 
nestrādā normāli vai bijis nomests zemē.

 • Izmantojiet tikai ražotāja norādītos 
pielikumus/piederumus.

 • Izmantojiet tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā 
uzskaitītos barošanas avotus.

 • Atvienojiet šo produktu pērkona negaisu 
laikā vai ilgstošas nelietošanas gadījumā.

 • Produktu nedrīkst pakļaut pilieniem vai 
šļakatām.

 • Nenovietojiet uz produkta bīstamības 
avotus (piem., ar šķidrumu pildītus 
priekšmetus, iedegtas sveces).

 • Ja kā atvienošanas ierīci izmanto tiešā 
spraudņa adaptera kontaktdakšu, 
atvienošanas ierīcei ir jābūt viegli darbināmai.

 • Nelietojiet šo produktu ūdens tuvumā.
 • Uzstādiet to saskaņā ar ražotāja 

norādījumiem.
 • Neuzstādiet tādu siltuma avotu tuvumā 

kā radiatori, sildītāji, krāsnis vai citas ierīces 
(ieskaitot pastiprinātājus), kas izdala siltumu.
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2 Jūsu bezvadu 
skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! 
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, 
reģistrējiet savu produkt vietnē:  
www.philips.com/welcome.

Ievads
Ar šo skaļruni un mikrofonu jūs varat
 • baudīt audio no Bluetooth ierīces,
 • baudīt audio no mikro-SD kartes,
 • veikt ierakstīšanu mikro-SD kartē ar vienu 

pieskārienu.

Kārbas saturs
Lūdzu, pārbaudiet un identificējiet sava 
iepakojuma saturu:
 • Bezvadu skaļrunis
 • Bezvadu mikrofons
 • USB kabelis
 • Ātrā pamācība
 • Drošības lapa

Quick start guide

TAPR802

AAA x 2 ≤ 32GB

Pārskats
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 • Nospiediet un turiet nospiestu 2 

sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu.

 

 • Nospiediet, lai sāktu vai apturētu audio 
ierakstīšanu gan no bezvadu mikrofona, 
gan skaļruņa.

 

 • Nospiediet, lai atlasītu Bluetooth vai 
mikro-SD kartes avotu.

 

 • Nospiediet, lai noregulētu skaļumu.

 

 • Nospiediet, lai atskaņotu vai pauzētu.
 • Nospiediet divreiz, lai pārietu uz 

nākamo ierakstu.

 Mikro-USB uzlādes slots

 Mikro-SD kartes slots

 Bateriju nodalījuma vāks

 Mikrofona barošanas slēdzis
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3 Kā sākt

Vienmēr izpildiet šīs nodaļas norādījumus pēc 
kārtas.

Iebūvēto akumulatoru uzlāde
Skaļruņa darbību nodrošina iebūvēts uzlādējamais 
akumulators.

Piezīme

 • Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet iebūvēto akumulatoru.

5 V  1,5 A

Savienojiet skaļruņa mikro-USB ligzdu un datora 
vai lādētāja USB ligzdu ar USB kabeli.

LED indikators (BAROŠANA)

Mirgojošs sarkans Tiek uzlādēts izslēgtā 
stāvoklī

Pastāvīgi sarkans Pilnībā uzlādēts izslēgtā 
stāvoklī

Pēc kārtas mirgojošs 
sarkans/zaļš

Tiek uzlādēts ieslēgtā 
stāvoklī

Pastāvīgi zaļš Pilnībā uzlādēts ieslēgtā 
stāvoklī

Mikrofona bateriju 
uzstādīšana

1  Atveriet bateriju nodalījuma vāku.

2  Ievietojiet 2 AAA sārma baterijas 
(komplektā nav iekļautas) atbilstoši 
polaritātei.

3  Aizveriet bateriju nodalījuma vāku.

AAA x 2 
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Mikro-SD kartes uzstādīšana

1 Atveriet kartes slota vāku.

2  Ievietojiet mikro-SD karti (komplektā nav 
iekļauta) ar kontaktspraudņu pusi uz leju, 
līdz atskan klikšķis. Tad aizveriet kartes slota 
vāku.

4 Ieslēgšana/
izslēgšana

1  Nospiediet un turiet  nospiestu  
2 sekundes, lai skaļruni ieslēgtu vai izslēgtu.

2 sek.

2  Pabīdiet strāvas slēdzi uz augšu, lai ieslēgtu 
mikrofonu. 
Mikrofons līdz 5 m bezvadu diapazonā
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5 Bluetooth ierīču 
izmantošana

Ar šo skaļruni varat baudīt audio no savas 
Bluetooth ierīces.

Piezīme

 • Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir iespējota Bluetooth 
funkcija.

 • Sargāt no citām elektroniskajām ierīcēm, kas var izraisīt 
traucējumus.

1  Nospiediet un turiet  nospiestu  
2 sekundes, lai uzsāktu Bluetooth 
savienošanas pārī režīmu.

2 sek.

2  Ierīces Bluetooth sarakstā atlasiet “Philips 
S4405”.

  Ja parādās ziņojums, kurā tiek pieprasīta 
Bluetooth savienojuma atļauja, 
apstipriniet to.

 Ja nepieciešama parole, ievadiet 0000 
un pēc tam apstipriniet.

 Skaļrunis iepīkstēsies, kad tas būs 
sekmīgi pievienots.

Philips S4405

PĪKSTIENS

≤ 10 m

LED indikators (Bluetooth)

Mirgojošs zils Bluetooth savienošana 
pārī

Pastāvīgi zils Bluetooth pievienots

Piezīme

 • Lai atvienotu, atspējojiet ierīcē Bluetooth savienojumu ar 
šo produktu vai arī nospiediet  vēlreiz, lai pārslēgtos uz 
mikro-SD kartes režīmu.
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6 Mikro-SD kartes 
režīms

Varat baudīt audio no mikro-SD kartes ar 
saglabātajiem audio failiem.

Vairākkārt nospiediet , lai izvēlētos mikro-
SD avotu. Sākot automātisko mikro-SD kartes 
atskaņošanu, Bluetooth LED indikators tiks 
izslēgts.

7 Skaņas miksēšana 
ar audio avota 
palīdzību

Piezīme

 • Nevērsiet mikrofonu tieši skaļruņa virzienā, lai nerastos 
mikrofona atgriezeniskā saite.

Izmantojot bezvadu mikrofonu, varat ar audio 
avota palīdzību miksēt skaņu.

Ierakstīšana
Bluetooth režīmā nospiediet , lai sāktu vai 
apturētu ierakstīšanu.

LED indikators (IERAKSTS)

Mirgojošs 
sarkans

Kļūda (nav ievietota mikro-SD 
karte vai karte ir pilna)

Pastāvīgi sarkans Notiek ierakstīšana
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8 Informācija par 
produktu

Piezīme

 • Informācija par produktu var tikt mainīta bez iepriekšēja 
brīdinājuma.

Vispārīga informācija

Barošanas avots: 5 V  1,5 A

Skaļruņa dzinis 1,5 collas

Uzlādes laiks (skaļrunis) 2,5 stundas

Atskaņošanas laiks 6 stundas

Iebūvēts litija 
akumulators (skaļrunis)

3,7 V, 1500 mAh

Izmēri (skaļrunis) 105 x 105 x 38 mm

Svars (skaļrunis) 250 g

Bluetooth

Bluetooth versija V4.2

Bluetooth diapazons 10 m / 32,1 pēda

9 Paziņojums

Visas šai ierīcei veiktās izmaiņas vai modifikācijas, 
kuras nav skaidri apstiprinājis MMD Hong Kong 
Holding Limited, var anulēt lietotāja tiesības 
lietot produktu.

Atbilstība

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited 
paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 
2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem 
attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju 
varat atrast vietnē www.philips.com/support.

Vides aizsardzība

Vecā produkta un akumulatora utilizācija

Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un izgatavots no 
augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, 
kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz 
izstrādājumu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.

Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas, 
uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/
ES, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem 
sadzīves atkritumiem.

Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko 
izstrādājumu un bateriju dalītās vākšanas 
sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad 
neizmetiet izstrādājumu un baterijas kopā ar 

www.philips.com/support
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parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu 
izstrādājumu un bateriju iznīcināšana palīdz 
novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet 
bateriju uzstādīšanas sadaļu.

 

Tikai atsaucei

Vides informācija

Viss nevajadzīgais iepakojums nav ticis izmantots. 
Esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu 
trīs materiālos: kartonā (kaste), putupolistirolā 
(atbalsta materiāls) un polietilēnā (maisiņi, 
aizsargājošas putu loksnes).
Jūsu sistēma sastāv no pārstrādājamiem un 
atkārtoti izmantojamiem materiāliem, ja tos izjauc 
specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos 
noteikumus attiecībā uz iepakojuma materiāla, 
izlietoto bateriju un vecā aprīkojuma utilizēšanu.

FCC paziņojums
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbībai 
piemēro šādus divus nosacījumus: (1) šī ierīce 
nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai 
ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, 
tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu 
darbību.

Brīdinājums: Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav 
skaidri apstiprinājusi atbildīgā puse, var anulēt 
lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

Piezīme: Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par 
atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem 
saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.

Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu 
pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem 
traucējumiem dzīvojamās telpās.
Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot 
radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta 
un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var 
izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr 
nav garantijas, ka konkrētā instalācijā netiks radīti 
traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus 
radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, 
izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek 
mudināts mēģināt novērst traucējumus ar vienu 
vai vairākiem šādiem pasākumiem: (1) Pārvietojiet 
uztverošo antenu. (2) Palieliniet attālumu starp 
iekārtu un uztvērēju. (3) Pievienojiet ierīci 
kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē nekā tā, 
kurai uztvērējs ir pievienots. (4) Konsultējieties 
ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

RF brīdinājuma paziņojums

Ierīce ir novērtēta kā atbilstīga vispārējām RF 
iedarbības prasībām. Ierīci bez ierobežojumiem 
var izmantot kā portatīvu.

Paziņojums par preču zīmi

Bluetooth® vārdiska preču zīme un logotipi ir 
reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth 
SIG, Inc., MMD Hong Kong Holding Limited 
šādu preču zīmi izmanto tikai ar licenci. Citas 
preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to 
attiecīgo īpašnieku preču zīmes.



Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. 
Šo preci ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding 
Limited ir garantētājs saistībā ar šo preci.
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