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- Оставянето на батерия в среда  
с изключително висока температура или  
в среда с изключително ниско налягане на 
въздуха може да доведе до експлозия или 
изтичане на запалима течност или газ.

Внимание
• Никога не сваляйте корпуса на този 

високоговорител.
• Никога не смазвайте никоя част от този 

високоговорител.
• Поставете този високоговорител върху равна, 

твърда и стабилна повърхност.
• Никога не поставяйте този високоговорител 

върху друго електрическо оборудване.
• Използвайте този високоговорител само на 

закрито. Дръжте този високоговорител далеч от 
вода, влага и пълни с течност предмети.

• Дръжте този високоговорител далеч от пряка 
слънчева светлина, открит пламък или топлина.

• Опасност от експлозия, ако батерията  
е заменена с батерия от неправилен тип

Забележка:

С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, 
че този високоговорител отговаря на 
основните изисквания и други приложими 
разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Можете 
да намерите Декларацията за съответствие на 
www.philips.com/support.

Този високоговорител е проектиран  
и произведен с висококачествени материали 
и компоненти, които могат да бъдат 
рециклирани и използвани повторно.

Когато символът на зачеркнато кошче на 
колела е прикрепен към един продукт, 

1	 Важно

Важни	инструкции	за	
безопасност

- Високоговорителят не трябва да се излага 
на пръскане или разливане.

- Не поставяйте никакъв източник на 
опасност върху високоговорителя 
(например предмети пълни с течност, 
запалени свещи).

- Уверете се, че има достатъчно свободно 
пространство около високоговорителя за 
вентилация.

- Моля, използвайте високоговорителя 
безопасно в среда с температура между  
0 ° и 45 °.

- Използвайте само приставки и аксесоари, 
посочени от производителя.

Предпазни	мерки	за	
безопасност	на	батерията

- Опасност от експлозия, ако батерията  
е неправилно подменена. Сменете само 
със същия или еквивалентен тип.

- Батерията (комплект батерии или 
монтирана батерия) не трябва да се излага 
на прекомерна топлина, като слънчева 
светлина, огън или други подобни.

- Батерия при екстремни високи или ниски 
температури по време на употреба, 
съхранение или транспортиране и ниско 
налягане на въздуха на голяма надморска 
височина може да представлява опасност.

- Не подменяйте батерията с батерия от 
неправилен тип, който може да повреди 
защитата (например някои видове литиеви 
батерии).

- Изхвърлянето на батерия в огън или 
гореща фурна, механично смачкване или 
нарязване на батерията, може да доведе до 
експлозия.



BG   3

това означава, че продуктът е обхванат от 
Европейската директива 2012/19/ЕС.
Моля, информирайте се за местната система 
за разделно събиране на електрически  
и електронни продукти.
Моля, действайте според местните правила и 
не изхвърляйте вашите стари продукти  
с нормалните си битови отпадъци. Правилното 
изхвърляне на вашите стари продукти ще 
ви помогне да предотвратите потенциални 
отрицателни последици за околната среда  
и човешкото здраве. 

Високоговорителят ви съдържа батерии, 
обхванати от Европейската директива  
2013/56/ЕС, които не могат да бъдат 
изхвърляни заедно с нормални битови 
отпадъци. Моля, информирайте се за местните 
правила за разделно събиране на батерии, 
тъй като правилното изхвърляне ще помогне 
да се предотвратят негативни последици за 
околната среда и човешкото здраве.

Предупреждение
• Изваждането на вградените батерии 

обезсилва гаранцията и може да унищожи 
високоговорителя.

Винаги носете високоговорителя си при 
професионалист, който да извади вградените 
батерии.

Информация	за	околната	среда
Всички ненужни опаковки бяха пропуснати. 
Опитахме да направим опаковката, така че 
лесно да се раздели на три материала: картон 
(кутия), пенополистирол (буфер) и полиетилен 
(торби и лист със защитна пяна).
Говорителят ви се състои от материали, които 
могат да бъдат рециклирани  
и използвани повторно, ако бъдат разглобени 
от специализирана компания. Моля, спазвайте 
местните разпоредби относно изхвърлянето 
на опаковъчни материали, изтощени батерии 
и старо оборудване.

Забележка
• Типовата табела е разположена на гърба на 

високоговорителя.
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2	 Вашият	
Bluetooth 
високого-
ворител

Поздравления за покупката ви и добре дошли 
във Philips! За да се възползвате напълно 
от поддръжката, която предлага Philips, 
регистрирайте вашия високоговорител на 
www.philips.com/welcome.

Въведение

С този високоговорител можете да се 
наслаждавате на аудио от съвместими Bluetooth 
устройства или други аудио устройства.

Какво	има	в	кутията

Проверете и идентифицирайте съдържанието 
на вашия пакет:
• Основно устройство
• USB кабел
• Аудио кабел
• Ръководство за бързо стартиране
• Световна гаранция

Преглед	на	основното	
устройство

1. 
- Включване/изключване на 

високоговорителя
2. 

- Избор на функция
- Включване/изключване на сдвояване 

чрез Bluetooth
3. BF

- Старт, пауза или възобновяване на 
възпроизвеждането

- Преминете към следващата песен
4. Увеличаване/намаляване на звука
5. 5 V  2 A 

- Свързване на USB кабел
6. AUX IN

- Свързване на външно аудио устройство
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3	 Първи	стъпки
Предупреждение

• Използването на контроли или настройки 
или извършването на процедури, различни 
от посочените тук, може да доведе до опасно 
облъчване.

Винаги следвайте последователно 
инструкциите в тази глава.
Ако се свържете с Philips, ще ви попитат 
за модела и серийния номер на този 
високоговорител. Номерът на модела 
и серийният номер са на гърба на 
високоговорителя. Напишете числата тук: 
Модел №._________________________________________
Сериен № ________________________________________

Вградени	батерии

Високоговорителят може да работи с вградени 
акумулаторни батерии.
- Когато високоговорителят е включен  

и батериите са изтощени, " " мига.

Презаредете	вградените	батерии:

1 Свържете единия край на USB кабел към  
5 V  2 A гнездо на високоговорителя.

2 Свържете другия край на USB кабела към 
контакт (5 V  2 A).

- Когато високоговорителят се зарежда, 
светлината " " е включена.

- Когато батериите са заредени, светлината 
" " е изключена.

Предупреждение
• Риск от повреда на високоговорителя! 

Уверете се, че напрежението на захранването 
съответства на напрежението, отпечатано на 
гърба или долната страна на високоговорителя.

• Риск от токов удар! Когато изключвате USB 
кабел, винаги издърпайте щепсела от контакта. 
Никога не дърпайте кабела.

• Използвайте само USB кабел, посочен 
от производителя или продаден с този 
високоговорител.

Включване/Изключване

Натиснете бутонът , за да включите или 
изключите високоговорителя.
- Говорителят издава бърз звук, когато  

е включен.
- Ако нищо не е включено в гнездото AUX 

IN, " " мига.

Изключване	на	високоговорителя	
автоматично:
Говорителят се изключва автоматично  
в следните ситуации:
• В Bluetooth режим: няма аудио сигнал от 

Bluetooth устройство за повече от  
15 минути.

• В режим AUX IN: няма свързано аудио 
устройство за повече от 15 минути.
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4	 Възпроиз-
веждане

Възпроизвеждане	от	
Bluetooth	устройство

Можете да предавате аудио от устройство към 
този високоговорител с помощта на Bluetooth 
връзка.

Забележка
• Уверете се, че сте включили Bluetooth, за 

да направите устройство откриваемо преди 
сдвояването.

• Говорителят и устройството трябва да бъдат 
поставени на 10 метра Bluetooth сензорно 
разстояние.

1 Натиснете бутона  на високоговорителя.
- " " мига в синьо, за да позволи 

безжична връзка.
- Bluetooth се активира автоматично на 

високоговорителя, ако нищо не  
е включено в контакта AUX IN.

2 На Bluetooth устройство включете 
Bluetooth, за да го направите видим.

3 Изберете "Philips VS300" на устройството за 
сдвояване.
- За по-старо устройство въведете парола 

за сдвояване 0000.
- Светлината " " става плътно синя, когато 

връзката е успешна.
4 Натиснете бутона B на Bluetooth 

устройството, за да започнете да предавате 
музика.

Прекъснете	свързването	 
с	Bluetooth

- Натиснете и задръжте бутона  за 2 секунди 
или по-дълго, докато " " мигне.

Възпроизвеждане	от	външно	
устройство

Можете да слушате музика от външно аудио 
устройство на високоговорителя.

1 Свържете аудио кабел към AUX IN гнездото 
на високоговорителя и жака за слушалки 
на външното устройство.
- Високоговорителят след това се 

превключва на AUX IN режим.
- Светлината " " угасва.

2 Натиснете бутона B на външното 
устройство, за да започнете да предавате 
музика.

Контрол	на	
възпроизвеждането

По време на възпроизвеждане 
- Завъртете копчето за сила на звука, за да 

увеличите/намалите силата на звука.
- Натиснете бутона BF за 

възпроизвеждане/пауза. Бързо натиснете 
бутона BF два пъти, за да преминете 
към следващата песен.
• Работи само в Bluetooth режим.



BG   7

5	 Информация	
за	продукта
Забележка

• Информацията за продукта подлежи на 
промяна без предварително уведомление.

Обща	информация

Изискване за захранване 5 V  2 A
Литиева батерия 3,7 V  2200 mAh

Размери (Ш x В x Д) 110,5 x 87,5 x 
53мм

Тегло (основно устройство) 2,75 кг

Усилвател

Изходяща мощност 4 W
Честотна характеристика 100 - 20000 Hz
Съотношение сигнал / шум > 70 dB

Високоговорители

Импеданс на 
високоговорителите 4 Ω

Максимална входна мощност на 
високоговорителя 4 W

Драйвер на високоговорителя 1.75" пълен обхват

Bluetooth

Bluetooth версия 5.0
Честотен обхват 2402 - 2480 MHz
Максимална предавана мощност 5 dBm
Максимален обхват на 
комуникация прибл. 10 м

Съвместими Bluetooth профили A2DP
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Качеството	на	звука	е	лошо	след	
връзка	с	Bluetooth	устройство
- Приемането на Bluetooth е лошо. 

Преместете устройството по-близо до този 
високоговорител или отстранете всяко 
препятствие между тях.

Не	мога	да	се	свържа	с	този	
високоговорител
- Устройството не поддържа профилите, 

необходими за този високоговорител.
- Bluetooth функцията на този 

високоговорител не е активирана. 
Прочетете ръководството за експлоатация 
на високоговорителя, за да разберете как 
да активирате функцията.

- Този високоговорител не е в режим на 
сдвояване.

- Този високоговорител вече е свързан  
с друго устройство с Bluetooth. Прекъснете 
връзката с това устройство и опитайте 
отново.

6	 Отстраняване	
на	проблеми
Предупреждение

• Никога не сваляйте корпуса на този 
високоговорител.

За да запазите гаранцията, никога 
не се опитвайте сами да поправяте 
високоговорителя.
Ако срещнете проблеми при използването 
на този високоговорител, проверете 
следните точки, преди да поискате услуга. 
Ако проблемът остане нерешен, посетете 
уебсайта на Philips (www.philips.com/welcome). 
Когато се свържете с Philips, уверете се, че 
високоговорителят е наблизо и номера на 
модела и серийния номер са налични.

Няма	захранване
• Уверете се, че високоговорителят  

е напълно зареден.
• Уверете се, че USB гнездото на 

високоговорителя е свързано правилно.
• Като функция за пестене на енергия, 

високоговорителят се изключва 
автоматично 15 минути, след като не  
е получен аудио сигнал или не е свързано 
аудио устройство.

Няма	звук
• Настройте звука.

Няма	отговор	от	високоговорителя
• Рестартирайте високоговорителя.

Възпроизвеждането	на	музика	не	е	
достъпно	на	този	високоговорител	
дори	след	успешна	Bluetooth	връзка
- Устройството не може да се използва за 

възпроизвеждане на музика през този 
високоговорител безжично.
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