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Oluline

Hoiatus
• Ärge kunagi eemaldage selle kõlari korpust.

Ohutus
Olulised ohutusjuhised
• Veenduge, et toitepinge vastab seadme
taga- või alaosas märgitud pingele.
• Kõlari peale ei tohi tilkuda ega pritsida
vett.
• Ärge asetage kõlari lähedale ohuallikaid
(näiteks vedelikuga täidetud esemed,
süüdatud küünlad).
• Veenduge, et kõlari ümbruses oleks
õhutamiseks piisavalt ruumi.
• Kasutage kõlarit ohutult keskkonnas,
mille temperatuur jääb vahemikku 0 °C 45 °C.
• Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud
lisaseadmeid/-tarvikuid.
Akuga seotud ettevaatusabinõud
• Kui aku on valesti paigaldatud, siis võib
tekkida plahvatusoht. Asendamiseks
tohib kasutada üksnes sama või
samaväärset tüüpi akut.
• Akut (paigaldatud akupakett või aku)
ei tohi mõjutada ülemäärane kuumus,
näiteks päikesekiirgus, tuli või muu
taoline.
• Kasutamise, ladustamise või
transportimise ajal äärmiselt kõrge või
madala temperatuuri ja suurel kõrgusel
madala õhurõhu käes olev aku võib
põhjustada ohtu turvalisusele.
• Ärge vahetage akut välja vale tüüpi
aku vastu, kuna see võib rikkuda
kaitsemehhanismi (näiteks mõned
liitiumpatareid).
• Aku utiliseerimisel selle tulle või kuuma
ahju panemine, purustamine või
lõikamine võib põhjustada plahvatuse.
• Aku jätmine väga kõrge temperatuuri või
äärmiselt madala õhurõhuga keskkonda
võib põhjustada plahvatuse või
tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.
2
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• Ärge kunagi õlitage selle kõlari ühtegi osa.
• Asetage see kõlar tasasele, kõvale ja
stabiilsele pinnale.
• Ärge kunagi asetage seda kõlarit teiste
elektriseadmete peale.
• Kasutage seda kõlarit ainult siseruumides.
Hoidke seda kõlarit eemal veest, niiskusest ja
vedelikuga täidetud esemetest.
• Hoidke seda kõlarit eemal otsesest
päikesevalgusest, lahtisest leegist või
kuumusest.
• Kui aku asendatakse vale tüüpi akuga, siis
võib tekkida plahvatusoht.
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Teie juhtmeta
kõlar

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast
Philipsi perre! Philipsi toest võimalikult
suure kasu saamiseks registreerige oma
toode aadressil www.philips.com/support.

• Lülitage kõlar sisse või välja.

• Stereo sidumisrežiimi sisenemiseks
vajutage ja hoidke all.

• Sisenege Bluetoothi sidumisrežiimi.
• Kustutage Bluetoothi sidumise
teave.

Mis on karbis
Kontrollige oma pakendi sisu:
• Kõlar

• Bluetoothi režiimis vajutage esituse
peatamiseks või jätkamiseks.
• Vastake sissetulevale kõnele
Bluetooth-ühenduse kaudu.
• Oma mobiilseadme häälassistendi
käivitamiseks vajutage ja hoidke all.

• USB-kaabel
• Kiirstardi juhend
• Ohutusleht
• Ülemaailmne garantii
• Kaelapael

Toite/Bluetoothi LED-indikaator
• Toite/Bluetoothi tuli.

Ülevaade kõlarist
9 8 7

Mikrofon
6

5

• Helitugevuse suurendamine.

• Helitugevuse vähendamine.
Aku taseme indikaatorid

4 3 2 1

• Laadimise edenemise kuvamine.
• Aku taseme kuvamine: aku oleku
kontrollimiseks vajutage kõiki klahve
peale , sest lülitab toite välja.
DC SISEND
• Sisseehitatud aku laadimine.
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Alustame

Järgige alati selle peatüki juhiseid vastavalt
järjestusele.

Sisseehitatud aku
laadimine
Kõlar saab toite sisseehitatud laetavalt
akult.
Märkus
• Enne kasutamist laadige sisseehitatud aku
täielikult.
• Toite/Bluetoothi LED-indikaator vilgub
punaselt, kui kõlar on sisse lülitatud ja aku
tühi.

Ühendage kõlari USB-C pesa kaasasoleva
USB-kaabli abil pistikupessa (5 V 2 A).
5V

2A

Toide/Bloetoothi
LED

LED 1 LED 2 LED 3 LED 4

Akutoide

LED1

Täis

20% - 40%

LED3

Toide/
Bloetoothi
LED

LED4

Pidev valge

< 80%
50% - 80%

LED2

Pidev valge
Pidev valge
Pidev
valge

Aku tase madal
< 20%

VÄLJAS
VÄLJAS

VÄLJAS

VÄLJAS

Vilkuv
punane

Tähelepanu
• Kõlari kahjustamise oht! Veenduge, et
toitepinge vastab kõlari taga- või alaosas
märgitud pingele.
• Elektrilöögi oht! USB-kaablit eemaldades
tõmmake alati pistik pistikupeast välja. Ärge
kunagi tõmmake kaablit.
• Kasutage ainult tootja poolt määratud või
selle kõlariga müüdavat USB-kaablit.

Toide sees
Toite/Bluetoothi LED-tuli vilgub
aeglaselt punaselt, kui kõlarit laetakse.
Toite/Bluetoothi LED-tuli põleb pidevalt
valgelt, kui kõlar on täielikult laetud.
Toide väljas
Toite/Bluetoothi LED-tuli vilgub
aeglaselt punaselt, kui kõlarit laetakse.
Toite/Bluetoothi LED-tuli on väljas, kui
kõlar on täielikult laetud.
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Bluetoothi sisse- ja
väljalülitamine
Kõlari sisselülitamiseks vajutage
Kuulete kiiret heli.

nuppu.

Kõlari väljalülitamiseks vajutage veelkord
nuppu.
Kuulete kiiret heli.
Märkus
• Kui 15 minuti jooksul pole Bluetoothist
helisignaali, siis lülitub seade automaatselt
välja.

4

Bluetoothseadmetest
esitamine

Bluetooth-seadmetest
esitamine
Selle kõlariga saate nautida oma Bluetoothseadme heli.
Märkus
• Veenduge, et Bluetoothi funktsioon on teie
seadmes lubatud.

Toite/Bluetoothi
LED-indikaator
Valge vilgub kiiresti

Kirjeldus
Sidumiseks valmis

Viimati ühendatud
Valge vilgub aeglaselt seadme uuesti
ühendamine
Pidev valge

Ühendatud

Märkus
• Seadme lahtiühendamiseks hoidke nuppu
3 sekundit all, kuni toite/Bluetoothi LEDindikaatori valge tuli hakkab kiiresti vilkuma.
• Sidumisteabe kustutamiseks hoidke nuppu
8 sekundit all, kuni toite/Bluetoothi LEDindikaatori valge tuli vilgub 3 korda.

• Kõlari ja Bluetooth-seadme sidumiseks
vajalik kaugus on maksimaalselt 20 meetrit.
• Hoidke eemal muudest elektroonilistest
seadmetest, mis võivad vahele segada.

1

Kõlari sisselülitamiseks vajutage
nuppu. Seda tehes sisenetakse
automaatselt Bluetoothi sidumisrežiimi.
Bluetoothi sidumisrežiimi sisenemiseks
võite nuppu 3 sekundit all hoida.

2 Lülitage Bluetooth sisse ja valige

sidumiseks oma seadme Bluetoothseadmete loendist „Philips S4807“.
	Kui teade küsib luba Bluetoothi
ühenduse loomiseks, siis kinnitage
see.
	Kui nõutakse parooli, sisestage 0000
ja seejärel kinnitage.

3 Muusika voogesituse alustamiseks

esitage oma Bluetooth-seadmes heli.

Mitmepunktiline ühendus
Sidumine
• Kõlari sidumine 2 seadmega, nt
mobiiltelefoni ja tahvelarvutiga.
Sidumine
• Muusikat saab korraga esitada ainult
ühest seadmest. Teine seade on
reserveeritud telefonikõnede jaoks.
• Peatage heli esitamine ühes seadmes
ja seejärel alustage esitamist teisest
seadmest.
Märkus
• Kõne vastuvõtmine seadmes 2 peatab
taasesituse seadmes 1. Kõne suunatakse
automaatselt kõlarisse.
• Kõne lõpetamisel jätkub automaatselt
taasesitus seadmes 1.
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Taasesituse juhtimine

Sidumine stereorežiimile

Muusika taasesituse ajal

Kaks ühesugust juhtmevaba kõlarit (Philips
S4807) võivad omavahel seotuna stereoheli
luua.

Vajutage esituse peatamiseks või
jätkamiseks
Järgmise loo esitamiseks vajutage
kaks korda
Muutke helitugevust

Telefonikõne juhtimine
Vajutage kõne vastuvõtmiseks või
lõpetamiseks
Kõnest keeldumiseks vajutage ja
hoidke all
Muutke helitugevust

Mobiilseadme
hääleassistendi
käivitamine
Mobiilseadme hääleassistendi
käivitamiseks vajutage ja hoidke all
Muutke helitugevust

Märkus
• Peakõlarina saab kasutada mis tahes kõlarit.
• Bluetooth-seadmega ühendatud kõlarit saab
kasutada ainult esmase kõlarina.
• Enne heliga sidumist veenduge, et
sekundaarne kõlar on Bluetoothi
sidumisrežiimis.
• Hoidke kõlari ja Bluetooth-seadme vahel
maksimaalselt 20 meetrist kaugust.
• Stereorežiimis on sekundaarse kõlari
nuppude toimimine sama, mis põhikõlaril.

1

Mõlema kõlari sisselülitamiseks vajutage
ja need lülituvad automaatselt
Bluetoothi sidumisrežiimiga. Teie
Bluetooth-seadmega ühendatud kõlarit
kasutatakse põhikõlarina.

2 Stereo sidumisrežiimi sisenemiseks

vajutage ja hoidke mõlemal kõlaril all
nuppu kuni LED-tuli hakkab vilkuma
vaheldumisi punaselt ja valgelt. Kuulete
kiiret heli, kui ühendamine on edukas ja
toite/Bluetoothi LED-tuli põleb pidevalt.

3 Vajutage mõlema kõlari peal

nuppu.
Muusikat mängitakse mõlemast kõlarist.

Stereorežiimist väljumiseks vajutage ja
hoidke mõlemal kõlaril all nuppu.
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Tooteteave
Märkus
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Tõrkeotsing
Hoiatus

• Tooteteavet võidakse ilma ette teatamata
muuta.

• Ärge kunagi eemaldage kõlari korpust.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise
kõlari parandustöid teha.

Üldteave
USB-port

5V

2A

Sisseehitatud liitiumaku

3,7 V, 4400 mAh

Mõõtmed (L x K x P):

170 x 70 x 72 mm

Kaal (põhiseade)

492 g

Ümbritsev keskkond

0 °C ~ 45 °C

IP kaitseklass

IP67*

* IP67 hinnang tähendab, et kõlari
draiver on tolmukindel ja seda saab kuni
30 minutiks kuni 1 m sügavusele vee alla
panna.

Kui teil esineb kõlari kasutamisel
probleeme, siis enne hoolduse taotlemist
vaadake üle järgmised punktid. Kui te ei saa
probleemi lahendatud, siis minge Philipsi
veebisaidile (www.philips.com/support). Kui
võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge,
et kõlar on läheduses ning seeria- ja mudeli
number on käepärast.

Üldine
Võimsust pole
• Veenduge, et kõlar oleks täielikult laetud.

Võimendi
Väljundvõimsus (RMS)

10 W

Sageduskaja

80 Hz - 20 KHz

Signaali-müra suhe

≤ 75 dB

Kõlarid
Takistus

4Ω

Maksimaalne
sisendvõimsus

10 W

Draiver

44 x 80 mm

Passiivradiaatorid

2

• Veenduge, et kõlari USB-pesa on
korralikult ühendatud.
• Energiasäästu funktsiooni ajal lülitub
kõlar välja 15 minutit pärast viimast
helisignaali saamist.
Heli puudub
• Reguleerige selle kõlari helitugevust.
• Reguleerige ühendatud seadme
helitugevust.
• Veenduge, et teie Bluetooth-seade oleks
tööpiirkonnas.
Kõlar ei reageeri
• Taaskäivitage kõlar.

Bluetooth
Bluetoothi versioon

5.2

Sagedusvahemik

2402 - 2480 MHz

Maksimaalne
edastusvõimsus

≤ 10 dBm

Ühilduv Bluetoothi
versioon

HFP V1.7

Bluetoothi leviala

kuni 20 m
ET

7

Bluetooth
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Pärast Bluetooth-seadmega ühendamist
on helikvaliteet halb
• Bluetoothi vastuvõtutase on halb.
Liigutage seade kõlarile lähemale
või eemaldage nende vahel olevad
takistused.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused,
mida MMD Hong Kong Holding Limited
pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad
tühistada kasutaja volitused seadet
kasutada.

Teie Bluetooth-seadmest ei leitud
sidumiseks [Philips S4807] seadet
• Bluetoothi sidumisrežiimi sisenemiseks
hoidke nuppu 3 sekundit all ja proovige
uuesti.
Teie Bluetooth-seadmega ei saa ühendust
luua
• Teie seadme Bluetoothi funktsioon pole
lubatud. Funktsiooni lubamise kohta
leiate teavet seadme kasutusjuhendist.
• See kõlar ei ole sidumisrežiimis.
• See kõlar on juba ühendatud teise
Bluetooth-toega seadmega. Katkestage
ühendus ja proovige uuesti.

Teade

Vastavus
Käesolevaga kinnitab TP Vision Europe B.V.,
et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU
esmastele nõuetele ja teistele vastavatele
sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav
veebilehelt www.philips.com/support.

Keskkonnakaitse
Teie vana toote ja aku utiliseerimine

Meie toode on konstrueeritud ja toodetud
kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja
osadest, mida saab ümbertöödelda ning
taaskasutada.

Nimetatud sümbol tootel tähendab, et
tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi
2012/19/EU.

See sümbol tähendab, et toode sisaldab
Euroopa direktiiviga 2013/56/EU hõlmatud
patareisid, mida ei saa tavaliste olmeprügi
hulka visata.
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Tutvuge kohaliku elektri- ja
elektroonikatoodete ning akude kogumise
süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning
ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi
koos tavaliste majapidamisjäätmetega.
Vanade toodete ja akude õige utiliseerimine
aitab ennetada keskkonnale ja inimeste
tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.
Integreeritud akude eemaldamine
Enne integreeritud aku eemaldamist
veenduge, et toode on vooluvõrgust lahti
ühendatud.

FCC ja IC avaldus
FCC informatsioon
Seade on vastavuses FCC-reeglite osaga
15. Käitamisele kohaldatakse järgmist kahte
nõuet:
seade ei tohi põhjustada kahjulikke
häireid; ja
see seade peab aktsepteerima kõiki
vastuvõetud häireid, sealhulgas
selliseid, mis võivad tuua kaasa
soovimatu käitamise.
Hoiatus: Muudatused või modifikatsioonid,
mida vastavuse eest vastutav isik pole
otseselt heaks kiitnud, võivad tühistada
kasutaja õiguse seadet kasutada.
Märkus: Käesolevat seadet on katsetatud
ja leitud, et see on vastavuses B-klassi
digitaalseadmete piirväärtustega, vastavalt
FCC reeglite osale 15.

Ainult illustratiivsel eesmärgil
Keskkonnaalane teave
Kogu ebavajaliku pakendi peab
eemaldama. Me oleme püüdnud muuta
pakkematerjali kergesti eraldatavaks: papp
(karp), polüstüreen (pakki kaitsev vahtplast)
ja polüetüleen (kotid, kaitsekate).
Meie süsteem koosneb materjalidest, mida
saab ümbertöödelda ja taaskasutada,
kui see viia vastavasse ettevõttesse.
Palun järgige kohalikke määruseid
pakkematerjalide, tühjade akude ja vanade
seadmete osas.
Aku utiliseerimisel selle tulle või kuuma ahju
panemine, purustamine või lõikamine võib
põhjustada plahvatuse.

Nimetatud piirväärtused on mõeldud
pakkuma mõistlikku kaitset kodutarbijate
seadmete kahjulike häirete vastu.
Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib
eraldada raadiosagedusenergiat ning
võib kahjustada raadiosidet juhul, kui
seda ei installeerita ja kasutata vastavalt
juhistele. Puudub siiski garantii, et teatud
paigalduses ei teki häireid. Kui käesolev
seade põhjustab kahjulikke häireid raadiovõi televisioonivastuvõtul, mille saab teha
kindlaks seadet sisse ja välja lülitades,
siis kasutajat julgustatakse proovima
häire kõrvaldamiseks järgmisi meetmeid
ükshaaval või mitut korraga: 1) paigaldama
vastuvõtuantenni ümber; 2) suurendama
seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust;
3) ühendama seadet väljundisse, mis ei
ole samas vooluahelas kui vastuvõtja; 4)
küsima abi saamiseks nõu kaupmehe või
kogenud raadio-/TV-tehniku käest.
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Raadiosageduskiirguse hoiatussõnum
Seadet on hinnatud, et see vastaks
üldistele raadiosageduskiirguse nõuetele.
Seadet saab kaasaskandmisel piiranguteta
kasutada.
IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
See seade sisaldab litsentsivabasid
saatjaid/vastuvõtjaid, mis vastavad Kanada
Innovatsiooni, Teaduse ja Majandusarengu
litsentsivabadele RSS-idele. Käitamisele
kohaldatakse järgmist kahte nõuet:
1. See seade ei pruugi põhjustada
interferentsi.
2. See seade peab aktsepteerima kõiki
vastuvõetud häireid, sealhulgas
selliseid, mis võivad tuua kaasa
soovimatu funktsioneerimise.

Kaubamärgiteade

Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on
registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad
ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja nende
mis tahes viisil kasutamine ettevõtte MMD
Hong Kong Holding Limited poolt toimub
litsentsi alusel.
Muud kaubamärgid ja kaubanimed
kuuluvad nende omanikele.
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Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud
kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel.
Käesolev toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong
Holding Limited või mõne tema tütarettevõtte vastutusel ning käesoleva toote
garantiiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.
TAS4807_00_UM_V1.0

