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1 Important

Siguranță

Avertisment

 • Nu demontați niciodată carcasa produsului.
 • Nu lubrifiați nicio componentă a acestui produs.
 • Nu amplasați niciodată acest produs pe alte echipamente 

electrice.
 • Păstrați acest produs departe de lumina directă a 

soarelui, flăcări deschise sau căldură.

 • Citiți și urmați aceste instrucțiuni
 • Asigurați-vă că există întotdeauna suficient 

spațiu în jurul produsului pentru ventilație.
 • Realizați toate lucrările de service cu 

personal de service calificat. Lucrările de 
service sunt necesare atunci când produsul 
a fost deteriorat în orice mod, precum 
deteriorări ale cablului de alimentare cu 
energie electrică sau ale mufei, s-a vărsat 
lichid sau au căzut obiecte pe produs, 
produsul a fost expus la ploaie sau 
umezeală, nu funcționează normal sau a fost 
scăpat.

 • Utilizați numai prelungitoarele/accesoriile 
specificate de producător.

 • Utilizați numai sursele de alimentare 
enumerate în acest manual de utilizare.

 • Decuplați de la alimentare produsul în 
timpul furtunilor cu fulgere sau în cazul în 
care acesta nu se utilizează pentru perioade 
lungi de timp.

 • Acest produs nu trebuie expus la surse de 
picurare sau stropire.

 • Nu amplasați pe produs obiecte care pot 
conduce la situații periculoase (de exemplu, 
obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).

 • Dacă se utilizează un adaptor de conectare 
directă ca dispozitiv de deconectare, 
dispozitivul de deconectare va rămâne 
întotdeauna operațional.

 • Nu utilizați acest produs în apropierea apei.
 • Instalați în conformitate cu instrucțiunile 

producătorului.
 • Nu instalați lângă nicio sursă de căldură 

precum radiatoare, aparate de căldură, sobe 
sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) 
care generează căldură.
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2 Difuzorul dvs. 
fără fir

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine 
ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin 
de ceea ce vă oferă produsul Philips, înregistrați-l 
la www.philips.com/welcome.

Introducere
Cu ajutorul acestui difuzor și microfon, puteți
 • să vă bucurați de redare audio de la un 

dispozitiv Bluetooth,
 • să vă bucurați de redare audio de la un card 

micro-SD,
 • înregistrare cu o singură atingere pe micro-

SD,

Ce conține cutia
Verificați și identificați conținutul ambalajului dvs.:
 • Difuzor fără fir
 • Microfon fără fir
 • Cablu USB
 • Ghid rapid
 • Fișă cu date de securitate

Quick start guide

TAPR802

AAA x 2 ≤ 32GB

Prezentare generală
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 • Apăsați și țineți apăsat timp de  

2 secunde pentru pornire/oprire.

 

 • Apăsați pentru a porni sau opri 
înregistrarea audio atât de la microfonul 
fără fir, cât și de la difuzor.

 

 • Apăsați pentru a selecta sursa 
Bluetooth sau card micro-SD.

 

 • Apăsați pentru a regla volumul.

 

 • Apăsați pentru redare sau pauză.
 • Apăsați de două ori pentru a sări la 

piesa următoare.

 Port de încărcare micro-USB

 Fantă pentru cardul micro-SD

 Capac compartiment baterie

 Comutator alimentare microfon
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3 Introducere

Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest 
capitol în secvență.

Încărcarea bateriei 
încorporate
Difuzorul este alimentat de o baterie încorporat 
reîncărcabilă.

Observație

 • Încărcați complet bateria încorporată înainte de utilizare.

5 V  1,5 A

Conectați cablul USB între portul micro-USB de 
pe difuzor și un port USB pe computerul dvs. 
sau un încărcător.

Indicator LED (Alimentare)

Roșu intermitent Încărcarea când 
dispozitivul este oprit

Roșu constant Încărcare completă 
când dispozitivul este 
oprit

Roșu/verde intermitent, 
alternativ

Încărcarea când 
dispozitivul este pornit

Verde constant Încărcare completă 
când dispozitivul este 
pornit

Instalarea bateriilor pentru 
microfon

1  Deschideți capacul compartimentului de 
baterii.

2  Instalați 2 baterii alcaline AAA (nu sunt 
furnizate) cu polaritatea corectă.

3  Închideți capacul compartimentului de 
baterii.

AAA x 2 
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Instalarea unui card micro-SD

1 Deschideți capacul fantei cardului.

2  Introduceți un card micro-SD (nu este 
furnizat) cu partea cu pini orientată în 
jos, până când auziți un clic. Apoi închideți 
capacul fantei cardului.

4 Pornire/oprire

1  Apăsați și țineți apăsat  timp de 2 secunde  
pentru a porni sau opri difuzorul.

2 sec

2  Glisați în sus comutatorul de alimentare 
pentru a porni microfonul. 
Microfon cu rază de funcționare fără fir de 
până la 5 m
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5 Utilizarea 
dispozitivelor 
Bluetooth

Cu ajutorul acest difuzor, puteți să vă bucurați de 
redare audio de pe dispozitivul dvs. Bluetooth.

Observație

 • Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe 
dispozitivul dvs.

 • Păstrați la distanță de orice alte dispozitive electronice 
care pot cauza interferențe.

1  Apăsați și țineți apăsat  timp de 2 secunde 
pentru a accesa modul de asociere 
Bluetooth.

2 sec

2  Selectați „Philips S4405” în lista de 
dispozitive Bluetooth pe dispozitivul dvs.

  Dacă se afișează un mesaj pentru 
permiterea conexiunii Bluetooth, 
confirmați.

 Dacă se solicită o parolă, introduceți 
0000 și apoi confirmați.

 Difuzorul emite un semnal sonor la 
conectarea cu succes.

Philips S4405

BEEP

≤ 10 m

Indicator LED (Bluetooth)

Albastru intermitent Asociere Bluetooth

Albastru constant Bluetooth conectat

Observație

 • Pentru deconectare, dezactivați conexiunea Bluetooth cu 
acest produs pe dispozitivul dvs. sau apăsați  din nou 
pentru a comuta la modul card micro-SD.
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6 Modul card 
micro-SD

Vă bucurați de redare audio de la un card micro-
SD care vă stochează fișiere audio.

Apăsați  repetat pentru a selecta sursa micro-
SD. Indicatorul LED Bluetooth va fi oprit pentru 
redarea automată micro-SD.

7 Mixați sunetul 
dvs. cu o sursă 
audio

Observație

 • Nu îndreptați microfonul direct către difuzor pentru a 
preveni microfonia.

Prin utilizarea microfonului fără fir, puteți mixa 
sunetul dvs. cu o sursă audio.

Înregistrare
În modul Bluetooth, apăsați  pentru a porni sau 
opri înregistrarea.

Indicator LED (REC)

Roșu intermitent Eroare (nu există un card 
micro-SD introdus, sau 
memoria cardului este plină)

Roșu constant Înregistrare în curs
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8 Informații 
despre produs

Observație

 • Informațiile despre produs pot fi modificate fără 
notificare prealabilă.

Informații generale

Alimentarea cu energie 
electrică:

5 V  1,5 A

Difuzor 1,5”

Durată de încărcare 
(difuzor)

2,5 ore

Timp de redare 6 ore

Baterie din litiu 
încorporată (difuzor)

3,7 V, 1500 mAh

Dimensiuni (difuzor) 105 x 105 x 38 mm

Greutate (difuzor) 250 g

Bluetooth

Versiune Bluetooth V4.2

Rază de acțiune 
Bluetooth

10 m/32,1 ft

9 Notificare

Orice schimbări sau modificări aduse acestui 
dispozitiv, care nu sunt aprobate expres de 
MMD Hong Kong Holding Limited pot anula 
autoritatea utilizatorului de a opera produsul.

Conformitate

Prin prezenta, MMD Hong Kong Holding 
Limited declară că acest produs este conform 
cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante 
ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de 
conformitate este disponibilă la adresa  
www.philips.com/support.

Grijă pentru mediu

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și 
a bateriei

Produsul dumneavoastră este proiectat și 
fabricat cu materiale și componente de calitate 
ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.

Acest simbol aplicat pe un produs înseamnă că 
produsul este acoperit de Directiva europeană 
2012/19/UE.

Acest simbol înseamnă că produsul conține 
baterii reglementate de Directiva Europeană 
2013/56/UE, care nu pot fi eliminate împreună 
cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul de 
colectare separată pentru produse electrice și 

www.philips.com/support
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electronice și baterii. Respectați reglementările 
locale și nu eliminați niciodată produsul și 
bateriile cu gunoiul menajer. Eliminarea 
corectă a produselor vechi și a bateriilor ajută 
la prevenirea consecințelor negative asupra 
mediului și sănătății umane.

Îndepărtarea bateriilor de unică folosință
Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, 
consultați secțiunea de montare a bateriilor.

 

Numai pentru referință

Informații despre mediu
Toate ambalajele care nu sunt necesare nu au 
fost utilizate. Am încercat să concepem ambalajul 
pentru a fi separat cu ușurință în trei materiale: 
carton (cutia), polistiren (suporți) și polietilenă 
(pungi, foaie de spumă de protecție).
Sistemul dvs. este alcătuit din materiale care pot fi 
reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de 
o companie specializată. Respectați reglementările 
locale privitoare la eliminarea ambalajelor, 
bateriilor deteriorate și a echipamentelor vechi.

Declarație FCC
Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 
din regulile Comisiei Federale de Comunicații 
(FCC). Utilizarea dispozitivului face obiectul 
următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv 
nu poate cauza interferențe dăunătoare și 
(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice 
interferențe primite, inclusiv interferențe care 
pot cauza reacții nedorite.

Avertisment: Schimbările sau modificările care 
nu sunt expres aprobate de producător pentru 
conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului 
de a opera echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a 
dovedit că respectă cu limitele pentru un 
dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu 
Partea 15 din Regulile FCC.

Aceste limite sunt concepute să asigure o 
protecție rezonabilă împotriva interferențelor 
dăunătoare dintr-o instalație rezidențială.
Acest echipament generează, utilizează și poate 
emite energie de radiofrecvență, iar dacă nu este 
instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile 
furnizate, poate cauza interferențe dăunătoare 
comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu se 
oferă garanții că nu vor exista interferențe 
într-o anumită instalație. Dacă acest echipament 
generează interferențe cu recepția radio sau TV, 
care pot fi constatate prin oprirea și pornirea 
echipamentului, utilizatorul este încurajat să 
încerce corectarea interferențelor prin una 
sau mai multe dintre următoarele măsuri: (1) 
Reorientați sau repoziționați antena de recepție. 
(2) Măriți distanța dintre echipament și receptor. 
(3) Conectați echipamentul la o priză sau la un 
circuit de alimentare diferit de acela la care este 
conectat receptorul. (4) Consultați distribuitorul 
sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru 
ajutor.

Declarație de avertisment RF
Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini 
cerințele generale privind expunerea la RF. 
Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de 
expunere portabilă fără restricții.

Notificare privind marca 
comercială

Cuvântul Bluetooth® și siglele sale sunt mărci 
înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și 
orice utilizare a acestor mărci de către MMD 
Hong Kong Holding Limited se face sub licență. 
Alte mărci și denumiri comerciale aparțin 
deținătorilor respectivi.



Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform 
unei licențe. Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau 
unul dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs.
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