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Figyelmeztetés

•	 Soha	ne	távolítsa	el	a	hangszóró	burkolatát.
•	 Soha	ne	kenje	be	a	hangszóró	egyik	részét	sem.
•	 Egyenletes,	kemény	és	stabil	felületre	helyezze	

a hangszórót.
•	 Soha	ne	helyezze	a	hangszórót	másik	elektroni-

kus berendezésre.
•	 Csak	beltérben	használja	a	hangszórót.	Tartsa	

távol	a	hangszórót	a	víztől,	nedvességtől	és	
folyadékkal töltött tárgyaktól.

•	 Tartsa	távol	a	hangszórót	a	közvetlen	napfény-
től,	nyílt	lángtól	vagy	hőtől.

•	 Robbanásveszély	áll	fenn,	ha	nem	megfelelő	
típussal cseréli ki.

Figyelem

A	TP	Vision	Europe	B.V.	kijelenti,	hogy	ez	a	
hangszóró	megfelel	a	2014/53/EU	irányelv	
alapvető követelményeinek és egyéb releváns 
rendelkezéseinek. A megfelelőségi tanúsítvány 
itt találhatja: www.philips.com/support.

A hangszórót olyan kiváló minőségű 
anyagokból	és	alkatrészekből	tervezték,	illetve	
gyártották,	amelyek	újrahasznosíthatók	és	újra	
felhasználhatók.

Ez	az	áthúzott	kerekes	szemétgyűjtő	tartály	
szimbólum	azt	jelenti,	hogy	a	termékre	a	
2012/19/EU	európai	irányelv	vonatkozik.
Kérjük,	hogy	tájékozódjon	az	elektromos	
és elektronikai termékek helyi külön gyűjtő 
rendszeréről.
Kérjük,	hogy	a	helyi	jogszabályoknak	
megfelelően járjon el és ne dobja ki a régi 
termékeit az általános háztartási hulladékkal. 
A régi termékeinek helyes ártalmatlanítása 
segít megelőzni a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt lehetséges 
következményeket. 

1 Fontos

Fontos biztonsági utasítások

- A hangszórót ne tegye ki csöpögésnek vagy 
fröcskölésnek.

- Ne helyezzen veszélyforrásokat a 
hangszóróra (pl.: folyadékkal töltött 
tárgyakat,	meggyújtott	gyertyákat).

-	 Ellenőrizze,	hogy	a	szellőzéshez	megfelelő	
mennyiségű szabad hely van a hangszóró 
körül.

-	 Kérjük,	hogy	biztonságosan	használja	a	
hangszórót	olyan	környezetben,	ahol	0°C	
és	45°C	közötti	a	hőmérséklet.

- Kizárólag a gyártó által meghatározott 
tartozékokat és kiegészítőket használja.

Akkumulátor biztonsági 
óvintézkedések

-	 Robbanásveszély	áll	fenn,	ha	helytelenül	
teszi	be	az	akkumulátort.	Csak	hasonló	
vagy ugyanolyan típussal cserélje ki.

- Az akkumulátort (akkumulátorcsomag 
vagy	telepített	akkumulátor)	ne	tegye	ki	
közvetlen	napfénynek,	nyílt	lángnak,	és	
egyéb hőforrásoknak.

- Az extrém magas vagy alacsony 
hőmérsékleten,	illetve	magas	
szintkülönbségen alacsony légnyomás 
mellett	használt,	tárolt	vagy	szállított	
akkumulátor biztonságot fenyegető 
veszélyeket rejt.

-	 Ne	cserélje	ki	a	biztonságot	csökkentő,	
helytelen típussal az akkumulátort (például 
egyes	lítium	akkumulátortípusok).

- Az akkumulátor tűzbe dobása vagy forró 
sütőben történő mechanikusan összetörése 
vagy darabolása robbanást okozhat.

- Ha az akkumulátort rendkívül magas 
hőmérsékleten,	vagy	rendkívül	alacsony	
légnyomású	környezetben	hagyja,	az	
robbanás vagy gyúlékony folyadék vagy gáz 
szivárgását okozhatja.
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A	hangszórója	olyan	elemeket	tartalmaz,	
amelyekre	a	2013/56/EU	európai	irányelv	
vonatkozik,	illetve	amelyeket	nem	szabad	a	
háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. 
Kérjük,	tájékozódjon	az	elemek	külön	
gyűjtésével	kapcsolatos	helyi	jogszabályokról,	
mivel a helyes hulladék-ártalmatlanítás segít 
megelőzni a környezeti és az emberi egészségre 
gyakorolt negatív következményeket.

Vigyázat

•	 A	beépített	akkumulátorok	eltávolítása	
érvényteleníti a garanciát és megkárosíthatja a 
hangszórót.

Mindig szakemberrel távolíttassa el a 
hangszóró akkumulátorát.

Környezetvédelmi információk
Minden felesleges csomagolást elkerültünk. 
Megpróbáltuk a csomagolást három anyagra 
könnyen	elkülöníthetővé	tenni:	karton	(doboz),	
polisztirol	hab	(puffer)	és	polietilén	(zacskók	
és	védőhab	réteg).
A	hangszóró	olyan	anyagokból	áll,	amelyeket	
újra	lehet	hasznosítani,	illetve	újra	fel	lehet	
használni,	ha	a	rendszert	speciális	vállalat	
szereli	szét.	Kérjük,	vegye	figyelembe	a	
csomagolóanyagok,	lemerült	elemek	és	régi	
felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó 
helyi előírásokat.

Megjegyzés

•	 A	típuslemez	a	hangszóró	hátulján	található.
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2 Az Ön 
Bluetooth 
hangszórója

Gratulálunk	a	vásárlásához,	és	üdvözöljük	a	
Philips	világában!	Ha	szeretné	a	legtöbbet	
kihozni	a	Philips	támogatási	szolgáltatásaiból,	
kérjük regisztrálja hangszóróját a  
www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

Ezzel	a	hangszóróval	bármilyen	kompatibilis	
Bluetooth-eszköz vagy más audioeszköz 
audioját kihangosíthatja. 

A csomag tartalma

Ellenőrizze	és	azonosítsa	be	a	csomag	
tartalmát:
•	 Főegység
•	 USB-kábel
•	 Audiokábel
•	 Rövid	útmutató
•	 Világszintű	garancia

A főegység áttekintése

1. 
- Kapcsolja be/ki a hangszórót

2. 
-	 Válasszon	ki	egy	funkciót
-	 Csatlakoztassa/Csatlakoztassa	le	a	

Bluetooth párosítást
3. BF

-	 Elindítás,	szüneteltetés	vagy	lejátszás	
folytatása

-	 Tovább	a	következő	számra
4.	 Emelje/csökkentse	a	hangerőt
5. 5 V  2 A

-	 Csatlakoztasson	egy	USB-kábelt
6.	 AUX	BE

-	 Csatlakoztasson	egy	külső	audioeszközt
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3 Első lépések
Vigyázat

•	 Az	itt	meghatározottaktól	eltérő	vezérlők,	
beállítások vagy eljárások végrehajtása 
veszélyes sugárzást eredményezhet.

Mindig sorrendben kövesse a jelen fejezetben 
ismertetett utasításokat.
Ha	kapcsolatba	lép	a	Philips-szel,	el	fogják	
Öntől kérni a jelen hangszóró modell- és 
sorozatszámát A modell- és sorozatszám 
a hangszóró hátulján található. Ide írja a 
számokat: 
Modellszám: ______________________
Sorozatszám:	_____________________

Beépített akkumulátor

A	hangszóró	beépített,	újratölthető	
akkumulátorral működik.
- Ha a hangszóró be van kapcsolva és 

alacsony	az	akkumulátor	töltöttsége,	a(z)	
„ ” villog.

Töltse fel a beépített akkumulátort:

1	 Csatlakoztassa	az	USB-kábel	egyik	végét	a	
hangszóró 5 V  2 A csatlakozóaljzatába.

2 Az	USB-kábel	másik	végét	pedig	
csatlakoztassa egy konnektorhoz (5 V  2 A).

-	 A	hangszóró	töltése	közben	a(z)	„ ” fény 
fog világítani.

-	 Ha	teljesen	feltöltött	az	akkumulátor,	a(z)	
„ ” fény fog világítani.

Vigyázat

•	 Fennáll	a	hangszóró	károsodásának	veszélye!	

Ellenőrizze,	hogy	a	tápellátás	feszültsége	

megfelel a hangszóró hátulján vagy oldalán 

feltüntetett feszültséggel.

•	 Áramütésveszély!	Az	USB-kábel	kihúzásakor	

mindig	a	dugót	húzza,	ne	a	csatlakozóaljzatot.	

Soha	ne	húzza	a	kábelt!

•	 Csak	a	gyártó	által	meghatározott	vagy	a	jelen	

hangszóróval	árusított	USB-kábelt	használja,

Kapcsolja ki/be.

A hangszóró be- és kikapcsolásához nyomja 
meg a(z)	  gombot.
- A hangszóró	azonnal	megszólal,	ha	

bekapcsol.
-	 Ha	semmi	nincs	bedugva	az	AUX	BE	

csatlakozóaljzatba,	a(z)	„ ” fog villogni.

A hangszóró automatikus 
kikapcsolása:

A hangszóró az alábbi esetekben kapcsol ki 
automatikusan:
•	 Bluetooth	módban:	ha	a	Bluetooth-

eszköztől 15 percig nem érkezik audiojel.
•	 AUX	BE	módban:	ha	15	percig	semmilyen	

audioeszköz nincs csatlakoztatva.
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4 Lejátszás

Lejátszás Bluetooth-eszközről

Bluetooth kapcsolat segítségével tud ki tud 
hangosítani eszközöket.

Megjegyzés

•	 Győződjön	meg	róla,	hogy	bekapcsolta	a	

Bluetooth-t,	ezzel	észlelhetővé	teszi	az	eszközt	

a párosítás előtt.

•	 A	hangszórót	és	az	eszközt	10	méteren	belülre	

kell	helyezni,	hogy	Bluetooth-szal	érzékelni	

tudják egymást.

1	 Nyomja	meg	a	hangszórón	a(z)  gombot.
-	 a(z)	„ ” fog villogni a vezeték nélküli 

csatlakozás engedélyezéséhez.
- A Bluetooth automatikusan 

engedélyezve	van	a	hangszórón,	ha	
semmi nincs bedugva az AUX be 
csatlakozóaljzatba.

2 A Bluetooth-eszközön kapcsolja be a 
Bluetooth-t	ahhoz,	hogy	észlelhető	legyen.

3	 Válassza	ki	a	„Philips	VS300”-at	az	
eszközön a párosításhoz.
- Régebbi eszközön adja meg a 0000 

jelszót.
-	 A(z)	„ ”	fény	folyamatosan	kéken	világít,	

ha sikeres volt a csatlakozás.

4 Nyomja meg a B gombot a Bluetooth-
eszközön a zene streamingelésének 
elindításához.

Szakítsa meg a Bluetooth párosítást

- Nyomja meg és 2 másodpercig vagy tovább 
tartsa	lenyomva	a(z)	 	gombot,	amíg	a(z)	
„ ” villog.

Lejátszás külső Bluetooth-
eszközről

A hangszóróval zenét játszhat le egy külső 
eszközről.

1	 Csatlakoztassa	az	audiokábelt	a	hangszóró	
AUX	BE	csatlakozóaljzatához,	illetve	a	külső	
eszközön lévő fejhallgató jack dugójához.
- A hangszóró ezután belép az AUX	BE 

módba.
-	 A(z)	„ ” fények kialszanak.

2 Nyomja meg a B gombot a külső 
eszközön a zene streamingelésének 
elindításához.

Zenelejátszás vezérlése

Lejátszás közben 
- Forgassa el a hangerő gombot a hangerő 

emeléséhez/csökkentéséhez.
- Nyoma meg a BF gombot a 

lejátszáshoz/szüneteltetéshez. Gyorsan 
nyomja meg kétszer a BF gombot a 
következő számra ugráshoz.
•	 Csak	Bluetooth	módban	működik.



HU   7

5 Termékinfor-
máció

Megjegyzés

•	 A	termékinformáció	előzetes	bejelentés	nélkül	

megváltozhat.

Általános információk

Energiaigény 5	V	  2 A

Lítium akkumulátor 3,7	V	  2200 mAh

Méretek	(Sz	x	M	x	Átm)
110,5 x 87,5 x 53 
mm

Tömeg	(főegység) 2,75	kg

Erősítő

Kimeneti teljesítmény 4 W

Frekvenciaválasz 100 - 20000 Hz

Jel-zaj viszony > 70 dB

Hangszórók

Hangszóró impedancia 4 Ω

Hangszóró maximális bemeneti 
teljesítménye

4 W

Hangszóró meghajtója
1.75 colos teljes 
tartomány

Bluetooth

Bluetooth verzió 5.0

Frekvencia-tartomány 2402 - 2480 MHz

Maximális leadott teljesítmény 5 dBm

Maximális kommunikációs 
tartomány

kb. 10 m

Kompatibilis	Bluetooth-profilok A2DP
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Nem lehet csatlakozni a hangszóróhoz
- Az eszközt nem támogatja a hangszóróhoz 

szükséges kompatibilis profilokat.
- Nincs engedélyezve a Bluetooth funkció 

ehhez a hangszóróhoz. A funkció 
engedélyezéséhez nézze meg a hangszóró 
használati útmutatóját.

- A hangszóró nincs párosítás módban.
- A hangszóró már csatlakozik egy másik 

Bluetooth-eszközhöz.	Csatlakoztassa	le	az	
eszközt majd próbálja újra.

6 Hibaelhárítás
Figyelmeztetés

•	 Soha	ne	távolítsa	el	a	hangszóró	burkolatát.

A jótállás érvényességének megőrzése 
érdekében soha ne próbálja saját maga 
megjavítani a hangszórót.
Ha problémát észlel a hangszóró használata 
közben,	a	szerviz	kérelmezése	előtt	ellenőrizze	
a következő pontokat. Ha nem oldódik 
meg	a	probléma,	látogassa	meg	a	Philips	
weboldalát	(www.philips.com/welcome).	Ha	
felveszi	a	Philips-szel	a	kapcsolatot,	akkor	
bizonyosodjon	meg,	hogy	az	Ön	közelében	
van	a	hangszóró,	illetve	elérhető	a	modell-	 
és sorozatszám.

Nincs tápellátás
•	 Ellenőrizze,	hogy	a	hangszóró	teljesen	fel	

van töltve.
•	 Ellenőrizze,	hogy	a	hangszóró	USB	

csatlakozóaljzata megfelelően van 
csatlakoztatva.

•	 Energiatakarékossági	funkcióként	a	
hangszóró	automatikusan	kikapcsol,	ha	 
15 perc után semmilyen audiojelet nem 
kap,	illetve	ha	semmilyen	audioeszközt	
nem csatlakoztat hozzá.

Nincs hang
•	 Állítsa	be	a	hangerőt.

Nem válaszol a hangszóró.
•	 Indítsa	újra	a	hangszórót.

Sikeres Bluetooth csatlakozás után sem 
lehet lejátszani zenét a hangszórón
-	 Vezeték	nélkül	nem	lehet	zenelejátszásra	

használni a hangszórót.

A Bluetooth-eszközzel való 
csatlakoztatás után rossz a hangminőség.
- Rossz a Bluetooth-vétel. Helyezze 

közelebb az eszközt a hangszóróhoz vagy 
távolítson el minden - az eszköz és a 
hangszóró között lévő - akadályt.
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