Nuotolinio valdymo
garsiakalbiai
S4405
TAPR802

Naudotojo vadovas
Užregistruokite produktą ir gaukite pagalbos adresu
www.philips.com/support
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1 Svarbu
Saugos priemonės
Įspėjimas
••
••
••
••

••
••
••

••
••
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••
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Niekada nenuimkite šio įrenginio korpuso.
Niekada netepkite jokių šio įrenginio dalių.
Niekada nedėkite šio įrenginio ant kitos elektros įrangos.
Saugokite šį įrenginį nuo tiesioginės saulės šviesos, atviros
liepsnos ar karščio.

Perskaitykite ir vadovaukitės šiais
nurodymais.
Pasirūpinkite, kad apie gaminį būtų palikta
pakankamai laisvos vietos ventiliacijai.
Kreipkitės į kvalifikuotos techninės
priežiūros specialistus atlikti visus techninės
priežiūros darbus. Reikia atlikti prietaiso
techninę priežiūrą, jei jis buvo pažeistas,
pavyzdžiui, sugadintas jo maitinimo laidas
arba kištukas, išlietas skystis arba į aparatą
įkrito objektų, aparatas aplijo arba į jį pateko
drėgmės, jis neveikia tinkamai arba buvo
numestas.
Naudokite tik gamintojo nurodytus įtaisus/
priedus.
Naudokite tik tokį maitinimo šaltinį, kuris
nurodytas naudotojo vadove.
Išjunkite šį įrenginį iš tinklo žaibuojant arba
kai nenaudojate ilgą laiką.
Ant įrenginio neturi lašėti ar patekti purslų.
Ant prietaiso nedėkite jokių pavojų keliančių
objektų (pvz.: daiktų su skysčiais, uždegtų
žvakių ir t. t.).
Kai tiesioginio prijungiamo adapterio kištukas
naudojamas kaip išjungimo įrenginys,
išjungimo įrenginys turėtų būti paruoštas
naudoti.
Nenaudokite šio gaminio netoli vandens.
Sumontuokite vadovaudamiesi gamintojo
instrukcijomis.
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Nestatykite šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui
radiatorių, šilto oro šildytuvų, viryklių arba
kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie
skleidžia šilumą.

2 Jūsų belaidžio
ryšio garsiakalbis

Apžvalga
1
4
2

Sveikiname įsigijus „Philips“ prietaisą! Norėdami
pasinaudoti visomis „Philips“ teikiamomis
palaikymo galimybėmis, registruokite savo
prietaisą www.philips.com/welcome.
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Įvadas
Su šiuo garsiakalbiu ir mikrofonu galite
•• klausytis garso iš „Bluetooth“ prietaiso,
•• klausytis garso iš „micro-SD“ kortelės.
•• vienu palietimu įrašyti į „micro-SD“ kortelę.

Pakuotės sudėtis
Patikrinkite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:
•• nuotolinio valdymo garsiakalbis
•• bevielis mikrofonas
•• USB kabelis
•• Trumpasis darbo pradžios vadovas
•• Saugos duomenų lapas

•• Įjungti ir išjungti maitinimą laikykite
nuspaudę 2 sek.
•• Spauskite pradėti arba sustabdyti
garso įrašymą per belaidį mikrofoną ir
garsiakalbį.
•• Spauskite pasirinkti „Bluetooth“ arba
„micro-SD“ kortelės šaltinį.
•• Spauskite norėdami reguliuoti garsumą.
•• Spauskite groti arba pristabdyti muziką.
•• Du kartus paspauskite, kad pereitumėte
prie kito takelio.
Mikro USB krovimo prievadas
Mikro SD kortelės lizdas
Baterijų skyriaus dangtelis

TAPR802

AAA x 2

≤ 32GB

Quick start guide

Mikrofono maitinimo jungiklis
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3 Pradžia

LED indikatorius (maitinimo)
Mirksi raudona

Įkraunamas išjungtas
prietaisas

Visada laikykitės šio skyriaus instrukcijų.

Šviečia raudona

Pilnai įkrautas išjungtas
prietaisas

Pakaitomis mirksi žalia Įkraunamas įjungtas
ir raudona
prietaisas

Įkraukite integruotą
akumuliatorių

Šviečia žalia

Pilnai įkrautas įjungtas
prietaisas

Prietaise sumontuotas įkraunamas
akumuliatorius.

Mikrofono baterijų įdėjimas

Pastaba

1 Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį.
Įdėkite 2 AAA tipo šarmines baterijas
2	

•• Prieš naudodami pilnai įkraukite bateriją.

5V

1,5 A

(nepridedamos), atkreipkite dėmesį į
poliškumą.

3	Vėl uždėkite maitinimo elementų dangtelį.

Prijunkite USB kabelį tarp mikro USB lizdo
garsiakalbyje ir USB lizdo jūsų kompiuteryje arba
įkroviklyje.
AAA x 2
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Mikro-SD kortelės įstatymas
1 Atidarykite kortelių angos lizdo dangtelį.
Įdėkite mikro-SD kortelę (nepridedama)
2	

taip, kad pusė su kontaktais būtų atsukta į
apačią, kol išgirsite spustelėjimą. Uždarykite
kortelių angos lizdo dangtelį.

4 Maitinimo
įjungimas /
išjungimas
Įjungti ir išjungti garsiakalbio maitinimą
1	
laikykite nuspaudę

2 sek.

2 sek.

Pastumkite maitinimo jungiklį į viršų
2	

norėdami įjungti mikrofoną.
Mikrofono belaidžio veikiamo diapazonas
apima iki 5 m.
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5 „Bluetooth“
įrenginių
naudojimas

Philips S4405

Naudodami šį garsiakalbį galėsite mėgautis garsu
su „Bluetooth“ įrenginiu.
Pastaba

≤ 10 m

•• Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ funkcija jūsų įrenginyje yra
įjungta.
•• Laikykitės saugiu atstumu nuo elektroninių prietaisų, kurie
gali kelti trikdžius.

Jei norite įjungti laiko nustatymo režimą, 2
1	

PYPTELĖJIMAS

sekundes palaikykite nuspaudę .

LED indikatorus („Bluetooth“)

2 sek.

Pasirinkite „Philips S4405“ savo įrenginio
2	

„Bluetooth“ sąraše.
Jei matote pranešimą patvirtinti
leidimą užmegzti „Bluetooth“ ryšį, jį
patvirtinkite.
Jei reikia slaptažodžio, įveskite 0000 ir
patvirtinkite.
Sėkmingai prisijungęs garsiakalbis pypteli.

6
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Mirksi mėlyna

Vyksta „Bluetooth“
suporavimas

Šviečia mėlyna

„Bluetooth“ ryšys
užmegztas

Pastaba
•• Norėdami atsijungti išjunkite „Bluetooth“ įrenginį
šiame prietaise arba paspauskite dar kartą norėdami
persijungti į mikro SD kortelės režimą.

6 Mikro SD
kortelės režimas
Galite mėgautis garsu iš mikro SD kortelės,
kurioje yra garso failų.
Kelis kartus paspausdami pasirinkite mikro SD
šaltinį. „Bluetooth“ LED indikatorius yra išjungtas,
kai garsas atkuriamas iš mikro SD kortelės.

7 Garso maišymas
su garso šaltiniu
Pastaba
•• Neatsukite mikrofono tiesiai į garsiakalbį, kad neatsirastų
foninis garsas.

Naudodami belaidį mikrofoną galite maišyti savo
garsą su garso šaltiniu.

Įrašymas
„Bluetooth“ režimu paspausdami
arba sustabdysite įrašymą.

pradėsite

LED indikatorius (REC)
Mirksi raudona

Klaida (mikro SD kortelė
neįstatyta arba yra pilna)

Šviečia raudona Įrašoma
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8 Gaminio
informacija
Pastaba

9 Pastaba
Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, atliktos
su šiuo prietaisu be atskiro „MMD Hong Kong
Holding Limited“ patvirtinimo, gali panaikinti
naudotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

•• Ši informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Atitiktis

Bendroji informacija
Maitinimas:

5V

1,5 A

Garsiakalbių valdiklis

1,5 col.

Įkrovos trukmė
(garsiakalbis)

2,5 val.

Veikimo trukmė

6 val.

Integruotas ličio
akumuliatorius
(garsiakalbis)

3,7 V, 1500 mAh

Šiuo „MMD Hong Kong Holding Limited“
pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius
Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas su
ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaraciją galite
rasti svetainėje www.philips.com/support.

Matmenys (garsiakalbis) 105 x 105 x 38 mm

Rūpinimasis aplinka

Svoris (garsiakalbis)

250 g

Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas

„Bluetooth“ versija

V4.2

„Bluetooth“ veikimo
diapazonas

10 m / 32,1 ft

Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš
aukštos kokybės medžiagų ir komponentų,
kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.

„Bluetooth“

Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam
taikoma Europos direktyva 2012/19 / ES.

Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms
baterijoms yra taikoma Europos direktyva
2013/56 / ES, pagal kurią jų negalima išmesti
kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų
elektros ir elektronikos gaminių atliekų bei
baterijų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių
taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų
8
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kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir
baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą
nuo galimų neigiamų padarinių.
Vienkartinio naudojimo baterijų išėmimas
Norėdami išimti vienkartinio naudojimo baterijas,
žiūrėkite skyrių „Baterijų įdėjimas“.

Tik informacija
Aplinkosaugos informacija
Neįtrauktos visos nereikalingos pakuotės. Mes
pabandėme pakuotes suskirstyti į tris medžiagų
grupes: kartoninės dėžės, polistireno puta (buferis)
ir polietilenas (maišeliai, apsauginiai putplastis).
Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima
perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei bus
demontuotos specializuotos bendrovės. Laikykitės
pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ir
pasenusios įrangos utilizavimo vietos taisyklių.

FCC pareiškimas
Šis prietaisas sukurtas laikantis FCC taisyklių
15 dalies. Naudojimas priklauso nuo šių dviejų
sąlygų: (1) šis įrenginys negali sukelti žalingų
trikdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius
gautus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali
sukelti nepageidaujamą veikimą.

Pastaba. Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta,
kad atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių
apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį.
Šie apribojimai skirti suteikti pagrįstą apsaugą nuo
kenksmingų trikdžių namų įrangoje.
Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti
radijo dažnio energiją ir, jei nesumontuojama
ir naudojama pagal instrukcija, gali sukelti
kenksmingus trukdžius radijo komunikacijoms.
Tačiau negalima užtikrinti, kad tam tikrame
įrenginyje neatsiras tokių trukdžių. Jeigu ši
įranga neigiamai veikia radijo ir televizijos laidų
priėmimo kokybę (tai galima nustatyti įjungiant
ir išjungiant įrangą), vartotojui rekomenduojama
vienu ar keletu toliau išvardytų būdų bandyti
pašalinti trikdžius. (1) Nukreipkite arba pakeiskite
priimančios antenos vietą (2) Padidinti atstumą
tarp įrangos ir imtuvo. (3) Įrenginį įjunkite į kitokį
kištukinį lizdą, o ne tokį, į kurį įjungtas imtuvas. (4)
Pasikonsultuokite su prekybininku arba patyrusiu
radijo / televizijos techniku.
Pareiškimas apie radijo dažnius
Įrenginys buvo įvertintas ir atitinka bendruosius
radijo dažnių atitikties reikalavimus. Įrenginį
galima naudoti mobilioje aplinkoje be apribojimų.

Pastaba apie prekių ženklus

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

Įspėjimas: Įrenginio pakeitimai ar modifikacijos,
kurioms nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali
panaikinti vartotojo teisę naudotis įrenginiu.
LT
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Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.
„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir
„MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.

