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Varoitus

•	 Älä	koskaan	poista	tämän	kaiuttimen	kuorta.
•	 Älä	koskaan	voitele	mitään	tämän	kaiuttimen	

komponenttia.
•	 Sijoita	kaiutin	tasaiselle,	kovalle	ja	vakaalle	

alustalle.
•	 Älä	koskaan	aseta	tätä	kaiutinta	muiden	

sähkölaitteiden päälle.
•	 Käytä	tätä	kaiutinta	vain	sisätiloissa.	Säilytä	

kaiutinta	etäällä	vedestä,	kosteudesta	tai	
nestettä sisältävistä esineistä.

•	 Pidä	tämä	kaiutin	poissa	suorasta	
auringonvalosta,	avotulesta	ja	lämmöstä.

•	 Räjähdysvaara,	jos	akku	korvataan	vääränlaisella	
virtalähteellä

Huomioitavaa

TP	Vision	Europe	B.V.	vakuuttaa	täten,	
että tämä kaiutin täyttää direktiivin 
2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja 
muut asiaan liittyvät säännökset. Löydät 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
osoitteesta www.philips.com/support.

Tämän kaiuttimen suunnittelussa ja 
valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia 
materiaaleja	ja	osia,	jotka	voidaan	kierrättää	ja	
käyttää uudelleen.

Kun tämä ristitty pyörillä varustetun kärryn 
symboli	on	liitetty	tuotteeseen,	tuote	kuuluu	
Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiivin 
2012/19/EU soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten säädösten mukaan äläkä 
hävitä vanhoja tuotteita kotitalousjätteen 
mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen 

1 Tärkeää

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Tuotetta ei saa altistaa kosteudelle tai 
roiskeille.

-	 Älä	aseta	kaiuttimen	läheisyyteen	
vaaranlähteitä (esim. nestettä sisältäviä 
esineitä tai palavia kynttilöitä).

-	 Varmista,	että	kaiuttimen	ympärillä	on	
riittävästi tilaa ilmanvaihdolle.

- Käytä kaiutinta turvallisessa ympäristössä 
0–45 °C:n lämpötilassa.

- Käytä vain sellaisia lisälaitteita ja 
lisävarusteita,	jotka	ovat	valmistajan	
määrittämiä.

Akun varotoimenpiteet

- Väärin asennettu akku tai paristo saattaa 
aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain 
samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen.

- Paristot tai akku (akkupaketti tai asennettu 
paristo)	ei	saa	altistua	kuumuudelle,	kuten	
auringonvalolle,	tulelle	tai	vastaavalle.

-	 Käytön,	varastoinnin	tai	kuljetuksen	aikana	
ylimpään tai alimpaan äärilämpötilaan 
alistettu akku sekä alhainen ilmanpaine 
korkealla voivat olla vaaraksi 
turvallisuudelle.

-	 Älä	korvaa	akkua	väärällä	virtalähteellä,	joka	
saattaa tehdä suojasta käyttökelvottoman 
(esimerkiksi litium-akut).

- Akun hävittäminen avotulessa tai kuumassa 
uunissa,	mekaanisesti	murskaamalla	
tai	leikkaamalla,	voivat	aiheuttaa	
räjähdysvaaran.

- Akun jättäminen erittäin korkean 
lämpötila ympäristöön tai erittäin 
alhaiseen	ilmanpaineeseen,	voi	aiheuttaa	
räjähdysvaaran tai syttyvän nesteen tai 
kaasun vuotovaaran.
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hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle 
ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia 
haittavaikutuksia. 

Kaiutin	sisältää	akkuja,	jotka	kuuluvat	
Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiivin 
2013/56/EU	soveltamisalaan,	eikä	niitä	saa	
hävittää kotitalousjätteen mukana. Tutustu 
paikalliseen	akkujen	keräysjärjestelmään,	
sillä asianmukainen hävittäminen auttaa 
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten 
terveydelle mahdollisesti koituvia 
haittavaikutuksia.

Huomio

•	 Sisäänrakennettujen	akkujen	tai	paristojen	
poistaminen poistaa takuun ja saattaa rikkoa 
kaiuttimen.

Vie kaiutin aina ammattihuoltoon 
sisäänrakennettujen akkujen poistamiseksi.

Ympäristötiedot
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on 
jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään 
pakkauksesta helposti jaoteltavan 
kolmeen	eri	materiaaliin:	pahvi	(laatikko),	
polystyreenivaahto (pehmuste) ja polyeteeni 
(pussit ja suojakalvot).
Kaiuttimesi	koostuu	materiaaleista,	jotka	
voidaan	kierrättää	ja	käyttää	uudelleen,	jos	
alalle erikoistunut yritys purkaa sen. Huomioi 
paikalliset	määräykset	pakkausmateriaalien,	

tyhjentyneiden paristojen ja käytettyjen 
laitteiden hävittämisestä.

Huomautus

•	 Tyyppikilpi	sijaitsee	kaiuttimen	takaosassa.
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2 Bluetooth-
kaiuttimesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-
tuotteiden käyttäjäksi! Jotta voit hyötyä 
Philipsin	tarjoamasta	tuesta	täysin,	rekisteröi	
kaiuttimesi osoitteessa  
www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä kaiuttimella voit nauttia musiikista 
yhteensopivien Bluetooth-laitteiden ja 
muiden audiolaitteiden kautta. 

Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:
•	 Pääyksikkö
•	 USB-johto
•	 Audiokaapeli
•	 Pika-aloitusopas
•	 Maailmanlaajuinen	takuu

Pääyksikön yleiskuvaus

1. 
- Kaiuttimen kytkentä päälle/pois

2. 

- Toiminnon lisääminen
- Bluetooth-laiteparin muodostaminen/

yhteyden katkaisu
3. BF

-	 Toiston	käynnistäminen,	keskeyttäminen	
ja jatkaminen

- Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen
4.	 Äänenvoimakkuuden	suurentaminen/

pienentäminen
5. 5 V  2 A 

- USB-kaapelin liittäminen
6. AUX-TULO

- Ulkoisen audiolaitteen yhdistäminen
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3 Aloitus
Huomio

•	 Muut	kuin	tässä	määritellyt	tarkistukset,	säädöt	
tai muut toimenpiteet saattavat aiheuttaa 
vaarallista säteilyä.

Noudata aina tämän luvun ohjeita 
peräkkäisessä järjestyksessä.
Jos	otat	yhteyttä	Philipsiin,	sinua	pyydetään	
kertomaan tämän kaiuttimen malli ja 
sarjanumero.	Mallin	numero	ja	sarjanumero	
sijaitsevat kaiuttimen takaosassa. Kirjoita 
numerot tähän: 
Mallinro	_________________________
Sarjanro	_________________________

Sisäänrakennetut akut

Kaiutin saattaa toimia sisäänrakennetuilla 
ladattavilla paristoilla.
-	 Kun	kaiutin	on	päällä,	ja	paristot	ovat	lähes	

tyhjiä,	“ ” vilkkuu.

Sisäänrakennettujen paristojen 
lataaminen:

1 Yhdistä USB-kaapelin toimen pää 
5 V  2 A -liitäntään kaiuttimessa.

2 Kytke USB-kaapelin toinen pää 
virtalähteeseen (5 V  2 A).

-	 Kaiutin	lataa,	kun	“ ”-valo palaa.
-	 Paristot	ovat	täynnä,	kun	“ ”-valo 

sammuu.

Huomio

•	 Kaiuttimen	vahingoittumisvaara!	Varmista,	
että virtalähteen jännite vastaa kaiuttimen 
takaosaan tai alapuolelle merkittyä jännitettä.

•	 Sähköiskun	vaara!	Kun	irrotat	USB-kaapelin,	
vedä	se	aina	ensin	pois	virtalähteestä.	Älä	
koskaan vedä johtoa.

•	 Käytä	vain	valmistajan	määrittämää	USB-
kaapelia tai kaiuttimen mukana myytyä.

Kytkentä päälle/pois

Paina -painiketta kytkeäksesi kaiuttimen 
päälle tai pois.
- Kaiutin päästää lyhyen äänen 

kytkeytyessään päälle.
- Jos AUX-TULO-liitäntään ei ole kytketty 

mitään	laitetta,	“ ” vilkkuu.

Kaiuttimen automaattinen 
poiskytkentä:

Kaiutin kytkeytyy automaattisesti pois päältä 
seuraavissa tapauksissa:
•	 Bluetooth-tilassa:	Bluetooth-laite	ei	lähetä	

signaalia yli 15 minuuttiin.
•	 AUX-TULO-tilassa:	audiolaite	ei	ole	

kytkettynä yli 15 minuuttiin.
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4 Toisto

Toisto Bluetooth-laitteista

Voit lähettää audiota tähän kaiuttimeen 
Bluetooth-yhteyden avulla.

Huomautus

•	 Varmista,	että	Bluetooth	on	päällä,	jotta	laite	
on löydettävissä parinmuodostusta varten.

•	 Kaiutin	ja	laite	on	sijoitettava	vähintään	10	
metrin päähän toisistaan Bluetoothin kantaman 
sisälle.

1 Paina -painiketta kaiuttimesta.

- “ ” vilkkuu sinisenä langattoman 

yhteyden luomiseksi.
-	 Bluetooth	on	automaattisesti	päällä,	

jos mitään ei ole kytketty AUX-TULO-
liitäntään.

2 Kytke Bluetooth päälle Bluetooth-
laitteessa,	jotta	se	tulee	löydettäväksi.

3	 Valitse	“Philips	VS500”	laitteessa	
luodaksesi pariliitoksen.
- Vanhemmissa laitteissa pariliitoksen 

salasana on 0000.

- “ ”	-valo	palaa	sinisenä,	kun	yhteyden	

luominen on onnistunut.

4 Paina B-painiketta Bluetooth-laitteessa 
lähettääksesi musiikkia.

Bluetooth-laiteparin yhteyden 
katkaisu

- Paina ja pidä alhaalla -painiketta 

2	sekunnin	ajan,	kunnes “ ” välkkyy.

Kuuntelu ulkoisella laitteella

Voit kuunnella musiikkia ulkoisella 
audiolaitteella kaiuttimen kautta.

1 Kytke audiokaapeli kaiuttimen AUX-
TULO-liitäntään ja ulkoisen laitteen 
kuulokeliitäntään.
- Kaiutin vaihdetaan AUX-TULO-tilaan.

- “ ” sammuu.

2 Paina B-painiketta ulkoisessa laitteessa 
lähettääksesi musiikkia.

Toiston hallinta

Toiston aikana 
- Käännä äänenvoimakkuuden 

säätönuppia nostaaksesi/laskeaksesi 
äänenvoimakkuutta.

- Paina BF-painiketta toistaaksesi/
keskeyttääksesi toiston. Paina  
BF-painiketta kahdesti nopeasti 
vaihtaaksesi seuraavaan kappaleeseen.
•	 Vain	Bluetooth-tilassa.
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5 Tuotetiedot

Huomautus

•	 Tässä	käsikirjassa	annetut	tuotetiedot	voivat	
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Yleistiedot

Tehovaatimus 5 V  2 A

Litiumparisto 7,4	V	  2200 mAh

Mitat	(L	x	K	x	S) 180	x	140	x	84	mm

Paino (pääyksikkö) 0,99	kg

Vahvistin

Lähtöteho 10 W

Taajuusvaste 100–20 000 Hz

Signaali-kohinasuhde > 70 dB

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi 4 Ω

Kaiuttimen maksimisyöttöteho 10 W

Kaiutinelementti 3" täysalue

Bluetooth

Bluetooth-versio 5.0

Taajuusalue 2402–2480	MHz

Enimmäislähetysteho 5 dBm

Tietoliikenteen 
enimmäisetäisyys

noin 10 m

Yhteensopivat  
Bluetooth-profiilit

A2DP
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Ei voi muodostaa yhteyttä kaiuttimeen
-	 Laite	ei	tue	profiileja,	jotka	tämä	kaiutin	

vaatii.
- Kaiuttimen Bluetooth-toimintoa ei 

ole otettu käyttöön. Katso kaiuttimen 
käyttöohjeesta ohjeet toiminnon 
käyttöönotosta.

- Tämä kaiutin ei ole parimuodostustilassa.
- Tämä kaiutin on jo yhdistetty toiseen 

Bluetooth-laitteeseen. Katkaise yhteys 
laitteeseen ja yritä uudelleen.

6 Vianmääritys
Varoitus

•	 Älä	koskaan	poista	tämän	kaiuttimen	kuorta.

Pitääksesi	takuun	voimassa,	älä	koskaan	yritä	
korjata kaiutinta itse.
Jos kohtaat ongelmia käyttäessäsi tätä 
kaiutinta,	tarkista	seuraavat	kohdat	ennen	
huoltopyyntöä.	Jos	ongelma	ei	ratkea,	mene	
Philipsin verkkosivulle  
(www.philips.com/welcome). Kun otat 
yhteyttä	Philipsiin	niin	varmista,	että	kaiutin	on	
lähellä ja mallinumero sekä sarjanumero ovat 
saatavilla.

Ei virtaa
•	 Varmista,	että	kaiuttimen	akut	on	ladattu	

täyteen.
•	 Varmista,	että	kaiuttimen	USB-liitäntä	on	

kunnilla kytketty.
•	 Virtaa	säästääkseen	kaiutin	sammuu	

automaattisesti	15	minuutin	kuluttua	siitä,	
kun audiosignaali katkeaa tai laitetta ei ole 
yhdistettynä.

Ei ääntä
•	 Säädä	äänenvoimakkuutta.

Ei vastausta kaiuttimesta
•	 Käynnistä	kaiutin	uudelleen.

Musiikin toistaminen ei onnistu 
kaiuttimella, vaikka Bluetooth-yhteys on 
luotu onnistuneesti
- Laitetta ei voi käyttää musiikin toistamiseen 

tämän kaiuttimen kautta langattomasti.

Äänen laatu on huono, kun on 
muodostettu yhteys Bluetoothia 
tukevaan laitteeseen
- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laite 

lähemmäksi	tätä	kaiutinta,	tai	poista	kaikki	
esteet niiden väliltä.



Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n 
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