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Opozorilo

•	 Ne	odstranjujte	ohišja	zvočnika.
•		 Nikoli	ne	podmazujte	delov	tega	zvočnika.
•	 Postavite	zvočnik	na	ravno,	trdno	in	stabilno	

podlago.
•	 Ne	nameščajte	zvočnika	na	drugo	električno	

opremo.
•	 Zvočnik	uporabljajte	samo	v	notranjih	prostorih.	

Hranite	zvočnik	varen	pred	vodo,	vlago	in	
predmeti,	ki	vsebujejo	tekočino.

•	 Hranite	zvočnik	varen	pred	neposredno	sončno	
svetlobo,	odprtim	plamenom	ali	vročino.

•	 Tveganje	eksplozije	v	primeru	zamenjave	
baterije z napačnim tipom.

Obvestilo

TP	Vision	Europe	B.V.	potrjuje,	da	je	
izdelek v skladu z osnovnimi zahtevami in 
drugimi relevantnimi odločbami Direktive 
2014/53/EU.	Izjavo	o	skladnosti	najdete	na	
www.philips.com/support.

Ta	zvočnik	je	narejen	iz	visoko	kakovostnih	
materialov	in	komponent,	katere	je	mogoče	
reciklirati in ponovno uporabiti.

Simbol prekrižanega koša za smeti na izdelku 
pomeni,	da	je	izdelek	zajet	v	evropsko	
Direktivo	2012/19/EU.
Pozanimajte se o vašem lokalnem sistemu 
ločevanja in zbiranja električnih in elektronskih 
odpadkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi pravili in izdelkov 
ne odstranjujte z običajnimi gospodinjskimi 
smetmi. S pravilnim odstranjevanjem vaših 
starih naprav pomagate pri preprečevanju 
negativnega vpliva na okolje in na zdravje 
ljudi. 

1 Pomembno

Pomembna varnostna navodila

-	 Izdelek	ne	sme	biti	izpostavljen	kapljanju	
ali škropljenju.

-	 Na	zvočnik	ne	postavljajte	predmetov,	
ki	predstavljajo	tveganje	(npr.	predmetov,	
napolnjenih	s	tekočinami,	gorečih	sveč).

-		 Poskrbite,	da	je	okoli	izdelka	dovolj	
prostega prostora za prezračevanje.

-	 Zvočnik	uporabljajte	varno	v	okolju	s	
temperaturo med 0° in 45°.

- Uporabljajte samo priključke ali dodatno 
opremo,	ki	jo	navede	proizvajalec.

Varnost baterije

-	 Nepravilna	menjava	baterije	lahko	privede	
do eksplozije. Menjajte samo z baterijami 
iste ali podobne vrste.

-	 Baterij	(paketov	baterij	ali	vgrajenih	baterij)	
ne	izpostavljate	virom	toplote,	kot	so	
sonce,	ogenj	in	podobno.

-	 Baterija,	ki	je	med	shranjevanjem	ali	
transportom izpostavljena visokim ali 
nizkim	temperaturam,	ali	pa	nizkemu	
zračnemu	tlaku	na	visoki	nadmorski	višini,	
lahko predstavlja tveganje.

-	 Ne	menjajte	baterije	za	neustrezni	tip,	
ki lahko poškoduje varovalo (na primer 
nekatere	litijeve	baterije).

- Odstranjevanje baterije v ogenj ali vročo 
pečico,	mehanično	mečkanje,	ali	rezanje	
baterije lahko privede do eksplozije.

- Če baterijo pustite v okolju z zelo visoko 
temperaturo ali na izredno nizkem zračnem 
tlaku,	lahko	pride	do	eksplozije	ali	puščanja	
gorljive tekočine ali plina.
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Vaš zvočnik vsebuje baterije v skladu z 
evropsko	direktivo	2013/56/EU,	zato	izdelka	
ni dovoljeno odstranjevati skupaj z običajnimi 
gospodinjskimi odpadki. Pozanimajte se 
o lokalnih pravilih glede ločenega zbiranja 
baterij,	saj	bo	pravilno	odstranjevanje	
pripomoglo k preprečevanju negativnih 
posledic za okolje in človeško zdravje.

Pozor

•	 Odstranitev	vgrajenih	baterij	bo	izničila	
garancijo in lahko uniči zvočnik.

Za	odstranitev	vgrajenih	baterij	zvočnik	
obvezno prinesite strokovnjaku.

Okoljevarstvene informacije
Opuščena je vsa odvečna embalaža. 
Embalažo	smo	poskušali	narediti	tako,	da	jo	
je mogoče preprosto ločiti na tri materiale: 
karton	(škatla),	polistirenska	pena	(razdelitev)	
in	polieten	(vrečke,	zaščitna	plast	iz	pene).
Vaš zvočnik je narejen iz reciklažnih in 
ponovno	uporabnih	materialov,	če	ga	razstavi	
za to specializirano podjetje. Upoštevajte 
lokalne	predpise	glede	odlaganja	embalaže,	
praznih baterij in stare opreme.

Opomba

•	 Tipska	ploščica	je	na	zadnji	strani	zvočnika.
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2 Vaš Bluetooth 
zvočnik

Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri 
Phillipsu!	Da	bi	lahko	v	celoti	izkoristili	podporo,	
ki	jo	nudi	Philips,	registrirajte	vaš	zvočnik	na	
naslovu www.philips.com/welcome.

Predstavitev

S tem zvočnikom boste lahko uživali v zvočnih 
predvajanjih s kompatibilnih Bluetooth ali 
drugih zvočnih naprav. 

Kaj paket vsebuje

Preverite in poiščite vsebino paketa:
•	 Glavna	enota
•	 USB	kabel
•	 Zvočni	kabel
•	 Vodič	za	hitri	začetek
•	 Garancija	v	svetovnem	merilu

Pregled glavne enote

1. 
- Vklop/izklop zvočnika

2. 

-	 Izbira	funkcije
- Povezava/razvezava seznanjanja z 

Bluetooth
3. BF

-	 Zagon,	prekinitev	ali	nadaljevanje	
predvajanja

- Preskok na naslednjo skladbo
4. Povečanje/zmanjšanje glasnosti.
5. 5 V  2 A 

- Povezava USB kabla
6.	 AUX	IN

- Povezava zunanje avdio naprave
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3 Kako začeti
Pozor

•	 Uporaba	ali	prilagajanje	za	izvedbo	postopkov	
razen	teh,	ki	so	tukaj	posebej	navedeni,	lahko	
privede do tveganega sevanja.

Vedno po vrsti sledite navodilom v tem 
poglavju.
Če	pokličete	Philips,	vas	bodo	prosili	za	model	
in serijsko številko tega zvočnika. Številka 
modela in serijska številka sta odtisnjena na 
zadnji strani tega zvočnika. Številke napišite 
tukaj: 
Št. Modela _______________________
Serijska št. _______________________

Vgrajene baterije

Zvočnik	lahko	deluje	na	vgrajene	polnljive	
baterije. 
-	 Če	zvočnik	vklopite	in	so	baterije	slabe,	

utripa " ".

Ponovno napolnite vgrajene baterije:

1 Povežite en konec USB kabla s 5 V  2 A 
vtičnico v zvočniku.

2 Povežite drugi konec USB kabla z vtičnico 
(5 V  2 A).

-	 Kadar	se	zvočnik	polni,	se	vklopi	luč	" ".
-	 Ko	se	napolnijo	baterije,	se	vklopi	luč	" ".

Pozor

•	 Tveganje	poškodbe	izdelka!	Zagotovite,	da	
napajalna	napetost	ustreza	napetosti,	navedeni	
na hrbtni ali spodnji strani naprave.

•	 Tveganje	električnega	udara!	Ko	izklopite	
USB	kabel,	ga	vedno	izklopite	neposredno	iz	
vtičnice.	Nikoli	ne	vlecite	za	kabel.

•	 Uporabljajte	samo	USB	kabel,	ki	ga	specificira	
proizvajalec,	ali	pa	priloženega	k	tej	napravi.

Vklop/izklop naprave

Za	vklop	ali	izklop	zvočnika	pritisnite	gumb	 .
- Zvočnik	se	bo	oglasil	takoj,	ko	je	vklopljen.
-	 Če	v	vtičnico	AUX	IN	ni	vtaknjenega	nič,	

utripa " ".

Samodejen izklop zvočnika:

Zvočnik	se	bo	samodejno	izklopil	v	naslednjih	
situacijah:
•	 V	načinu	Bluetooth:	če	z	naprave	Bluetooth	

več kot 15 minut ni nobenega signala.
•	 V	načinu	AUX	IN:	če	več	kot	15	minut	ni	

nobene povezave z napravo za predvajanje 
zvoka.
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4 Predvajanje

Predvajanje z naprave 
Bluetooth

S katere koli naprave lahko na ta zvočnik 
pretakate zvočne vsebine preko povezave 
Bluetooth.

Opomba

•	 Da	bo	vaša	naprava	vidna	pred	seznanjanjem,	
morate imeti vklopljen Bluetooth.

•	 Zvočnik	in	napravo	postavite	na	oddaljenost	
zaznavanja	Bluetooth,	približno	10	metrov.

1 Pritisnite gumb  na zvočniku.

- za brezžično povezavo " " utripa 

modro.
-	 Bluetooth	se	omogoči	samodejno,	

če	ničesar	ne	vklopite	v	vtičnico	AUX	IN.

2	 Na	napravi	Bluetooth,	vklopite	Bluetooth,	
da bo naprava vidna.

3	 Za	povezavo	na	napravi	izberite	"Philips	
VS300".
-	 Za	starejšo	napravo	je	geslo	za	

seznanjanje 0000.

-	 Ko	je	povezava	vzpostavljena,	lučka	" " 

neprekinjeno sveti modro.

4	 Za	predvajanje	glasbe	pritisnite	gumb	B 
na napravi Bluetooth.

Razvezava seznanjanja z Bluetooth

- Pritisnite in držite gumb  dve sekundi ali 
več,	dokler	ne	začne	utripati	" ".

Predvajanje z zunanje naprave

Na	zvočniku	lahko	poslušate	tudi	glasbo	z	
zunanje naprave za predvajanje zvoka.

1	 Povežite	zvočni	kabel	z	vtičnico	AUX	IN	na	
zvočniku in vtičnico za slušalke na zunanji 
napravi.
- Zvočnik bo preklopil v način AUX	IN.

- " " se ugasne.

2 Pritisnite gumb B na zunanji napravi za 
pretakanje glasbe.

Upravljanje predvajanja

Med predvajanjem 
-	 Vklopite	gumb	za	glasnost,	da	povečate/

zmanjšate glasnost.
-	 Za	predvajanje/prekinitev	predvajanja	

pritisnite gumb BF.	Za	preskok na 
naslednjo skladbo pritisnite gumb BF 
dvakrat.
•	 Deluje	samo	v	načinu	Bluetooth.
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5 Informacije o 
izdelku

Opomba

•	 Tehnični	podatki	se	lahko	spremenijo	brez	
predhodne najave

Splošne informacije

Zahteve	napajanja 5 V  2 A

Litijeva baterija 3,7	V	  2200 mAh

Mere	(Š	x	V	x	G): 110,5	x	87,5	x	53	mm

Teža	(glavna	enota) 2,75	kg

Ojačevalec

Izhodna	moč: 4 W

Frekvenčni odziv 100 - 20000 Hz

Razmerje signal/šum > 70 dB

Zvočniki

Impedanca	zvočnika 4 Ω

Maksimalna vhodna 
močzvočnika

4 W

Pogon zvočnika
1.75" polne 

zmogljivosti

Bluetooth

Različica Bluetooth 5.0

Frekvenčno območje 2402	-	2480	MHz

Največja	oddajna	moč 5 dBm

Največji	domet	komunikacije prb. 10 m

Kompatibilni	profili	Bluetooth A2DP
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Povezava s tem zvočnikom ni mogoča
-	 Naprava	ne	podpira	združljivega	profila,	

ki je potreben za zvočnik.
- Funkcija Bluetooth za ta zvočnik ni 

omogočena.	Navodila	za	omogočanje	te	
funkcije	najdete	v	priročniku	uporabnika	za	
zvočnik.

-	 Ta	zvočnik	ni	v	načinu	seznanjanja.
-	 Ta	zvočnik	je	že	povezan	z	drugo	napravo,	

ki je omogočena za Bluetooth. Prekinite 
povezavo s to napravo in poskusite znova.

6 Odpravljanje 
težav
Opozorilo

•	 Ne	odstranjujte	ohišja	zvočnika.

Da	bi	ohranili	garancijo,	zvočnika	ne	
poskušajte popravljati sami.
Če	pri	uporabi	naletite	na	težave,	pred	zahtevo	
po servisiranju preverite naslednje. Če težave 
ne	morete	odpraviti,	pojdite	na	spletno	stran	
Phillips	(www.philips.com/welcome).	Kadar	
pokličete	Philips	imejte	napravo	pri	sebi,	
ter pripravljeno številko modela in serijsko 
številko.

Naprava se ne vklopi
•	 Prepričajte	se,	da	je	zvočnik	docela	

napolnjen.
•	 Prepričajte	se,	da	je	vtičnica	zvočnika	USB	

pravilno povezana.
•	 Zvočnik	se	zaradi	varčevanja	z	električno	

energijo	izklopi	15	minut	po	tem,	ko	ni	več	
prejel nobenega signala ali ni povezana 
nobena naprava za predvajanje zvoka.

Ni zvoka
•		 Prilagodite	glasnost.

Zvočnik se ne odziva
•	 Zvočnik	ponovno	zaženite.

Kljub uspešni povezavi Bluetooth na 
zvočniku ni mogoče predvajati glasbe.
-	 Naprave	ni	mogoče	uporabiti	za	brezžično	

predvajanje glasbe preko tega zvočnika.

Po povezavi z napravo, ki je omogočena 
za Bluetooth, je kakovost zvoka slaba.
-	 Gre	za	slab	sprejem	Bluetooth.	Premaknite	

napravo	bliže	zvočniku,	ali	pa	odstranite	
katero koli oviro med njima.
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