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Brīdinājums

•	 Nekad	nenoņemiet	šī	skaļruņa	apvalku.
•	 Nekad	neeļļojiet	nevienu	šī	skaļruņa	daļu.
•	 Novietojiet	šo	skaļruni	uz	līdzenas,	cietas	un	

stabilas virsmas.
•		 Nekad	nelieciet	šo	skaļruni	uz	citām	

elektriskajām iekārtām.
•	 Izmantojiet	šo	skaļruni	tikai	telpās.	Aizsargājiet	

šo	skaļruni	no	ūdens,	mitruma	un	ar	šķidrumu	
uzpildītiem priekšmetiem.

•		 Sargājiet	šo	skaļruni	no	tiešiem	saules	stariem,	
atklātas uguns vai karstuma.

•		 Sprādziena	risks,	ja	baterija	tiek	nomainīta	ar	
nepareizu tipu.

Piezīme

Ar	šo	TP	Vision	Europe	B.V.	paziņo,	ka	šis	
skaļrunis atbilst Direktīvas 2014/53/ES 
būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem 
noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir 
pieejama vietnē: www.philips.com/support.

Šis skaļrunis ir izstrādāts un izgatavots 
no augstas kvalitātes materiāliem un 
komponentiem,	kurus	var	pārstrādāt	un	
izmantot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais simbols ir pievienots 
produktam,	uz	to	attiecas	Eiropas	Direktīva	
2012/19/ES.
Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko 
izstrādājumu savākšanas sistēmu.
Lūdzu,	rīkojieties	atbilstoši	vietējiem	
noteikumiem un neizmetiet savas vecās preces 
kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. 
Pareiza vecās preces utilizācija palīdz novērst 
iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku 
veselību. 

1 Svarīgi

Svarīgi drošības norādījumi

- Skaļruni nedrīkst pakļaut pilieniem vai 
šļakstiem.

-	 Nenovietojiet	uz	skaļruņa	nekādus	
bīstamības	izraisošus	avotus	(piem.,	ar	
šķidrumu	uzpildītus	priekšmetus,	degošas	
sveces).

-	 Pārliecinieties,	vai	skaļrunis	visu	diennakti	ir	
pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.

-	 Lūdzu,	droši	lietojiet	skaļruni	vidē	ar	
temperatūru no 0° līdz 45°.

- Izmantojiet tikai ražotāja norādītās pierīces 
vai piederumus.

Baterijas drošības pasākumi

-	 Nepareizas	baterijas	nomaiņas	gadījumā	
var	rasties	sprādzienbīstamība.	Nomainiet	
tikai tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.

- Baterijas (baterijas paka vai ievietotās 
baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam 
karstumam,	piemēram,	saules,	uguns	
iedarbībai vai tamlīdzīgiem siltuma 
avotiem.

-	 Baterija,	kas	atrodas	ārkārtīgi	augstā	vai	
zemā	temperatūrā	lietošanas,	uzglabāšanas	
vai	pārvadāšanas	laikā,	kā	arī	zems	gaisa	
spiediens lielā augstumā var radīt drošības 
apdraudējumu.

-		 Neaizstājiet	bateriju	ar	cita	veida	bateriju,	
kas var sabojāt kādu aizsargmehānismu 
(piemēram,	daži	litija	bateriju	veidi).

-  Atbrīvojoties no baterijas ugunī vai karstā 
krāsnī,	vai	bateriju	mehāniski	sasmalcinot	
vai	sagriežot,	var	izraisīt	eksploziju.

-  Ja bateriju atstājat ļoti augstā temperatūrā 
vai	ļoti	zemā	gaisa	spiediena	vidē,	tas	var	
izraisīt eksploziju vai viegli uzliesmojoša 
šķidruma	vai	gāzes	noplūdi.

www.philips.com/support
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Jūsu	skaļrunis	satur	baterijas,	uz	kurām	
attiecas Eiropas direktīva 2013/56/ES un kuras 
nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves 
atkritumiem.	Lūdzu,	uzziniet	par	vietējiem	
noteikumiem	attiecībā	uz	atsevišķu	bateriju	
savākšanu,	jo	pareiza	utilizācija	palīdz	novērst	
negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Uzmanību

•	 Iebūvēto	bateriju	izņemšana	anulē	garantiju	un	
var sabojāt skaļruni.

Lai	izņemtu	iebūvētās	baterijas,	vienmēr	
nogādājiet skaļruni pie speciālista.

Vides informācija
Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. 
Mēs	esam	centušies	izveidot	iepakojumu,	kas	
ir viegli sadalāms trijos materiālos: kartons 
(kaste),	putu	polistirols	(buferis)	un	polietilēns	
(maisiņi,	aizsargājoša	putu	loksne).
Jūsu	skaļrunis	sastāv	no	materiāliem,	kurus	var	
pārstrādāt	un	atkārtoti	izmantot,	ja	izjaukšanu	
ir	veicis	specializēts	uzņēmums.	Lūdzu,	
ievērojiet vietējos noteikumus attiecībā uz 
iepakojuma	materiālu,	nolietotu	bateriju	un	
vecā aprīkojuma utilizāciju.

Piezīme

•	 Tipa	plāksnīte	atrodas	skaļruņa	aizmugurē.
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2 Jūsu Bluetooth 
skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti 
Philips!	Lai	pilnībā	izmantotu	atbalstu,	ko	
piedāvā	Philips,	reģistrējiet	savu	skaļruni	
vietnē: www.philips.com/welcome.

Ievads

Izmantojot	šo	skaļruni,	varat	baudīt	audio	no	
saderīgām Bluetooth ierīcēm vai citām audio 
ierīcēm. 

Komplektā iekļautie 
priekšmeti

Pārbaudiet un identificējiet sava iepakojuma 
saturu
•	 Galvenā	ierīce
•	 USB	kabelis
•	 Audio	kabelis
•	 Ātrā	pamācība
•	 Vispasaules	garantija

Galvenās ierīces pārskats

1. 
- Ieslēgt/izlsēgt skaļruni

2. 

-	 Izvēlieties	funkciju
- Pievienot/atvienot Bluetooth 

savienošanu pārī
3. BF

-	 Sākt,	pauzēt,	atsākt	atskaņošanu
- Pāriet uz nākamo celiņu

4. Palielināt/samazināt skaļumu.
5. 5 V  2 A 

- Pievienot USB kabeli
6.	 AUX	IN

- Pievienot ārēju audio ierīci

www.philips.com/welcome
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3 Darbības 
uzsākšana
Uzmanību

•	 Izmantojot	vadības	ierīces,	pielāgojumus	vai	
procedūras,	kas	nav	šeit	aprakstīti,	var	izraisīt	
bīstamu starojumu.

Vienmēr secīgi ievērojiet šīs nodaļas 
instrukcijas.
Sazinoties	ar	Philips,	jums	tiks	lūgts	norādīt	šī	
skaļruņa modeli un sērijas numuru. Modeļa 
numurs un sērijas numurs atrodas šī skaļruņa 
aizmugurē. Rakstiet numurus šeit: 
Modeļa	Nr.	_______________________
Sērijas	Nr.	________________________

Iebūvētās baterijas

Skaļrunis var darboties ar iebūvētām 
uzlādējamām baterijām.
- Ja skaļrunis ir ieslēgts un ir zems bateriju 

uzlādes	līmenis,	mirgo	" ".

Iebūvēto bateriju uzlādēšana.

1 Pievienojiet USB kabeļa vienu galu skaļruņa 
5 V  2 A ligzdai.

2 Pievienojiet USB kabeļa otru galu 
kontaktligzdai (5 V  2 A).

-	 Kad	skaļrunis	uzlādējas,	deg	indikators	" ".
- Kad baterijas ir pilnībā uzlādējušās 

indikators	" "	nodziest.

Uzmanību

•	 Skaļruņa	bojājuma	risks!	Pārliecinieties,	vai	
barošanas	spriegums	atbilst	spriegumam,	kas	
uzdrukāts skaļruņa aizmugurē vai apakšpusē.

•		 Elektriskās	strāvas	trieciena	risks!	Atvienojot	
USB	kabeli,	vienmēr	izvelciet	spraudni	no	
kontaktligzdas.	Nekad	nevelciet	aiz	vada.

•	 Izmantojiet	tikai	USB	kabeli,	kuru	norādījis	
ražotājs vai kurš ir pārdots kopā ar šo skaļruni.

Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet	pogu ,	lai	skaļruni	ieslēgtu	vai	
izslēgtu.
- Kad skaļrunis	ir	ieslēgts,	tas	izdod	tūlītēju	

skaņu.
-	 Ja	nekas	nav	iesprausts	AUX	IN	ligzdā,	

mirgo	" ".

Skaļruņa automātiska izslēgšanās.

Skaļrunis automātiski izslēdzas šādās 
situācijās.
•	 Bluetooth	režīmā:	audio	signāls	no	

Bluetooth ierīces nepārsniedz 15 minūtes.
•	 AUX	IN	režīmā:	neviena	audio	ierīce	nav	

pievienota ilgāk par 15 minūtēm.
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4 Atskaņošana

Atskaņošana no Bluetooth 
ierīces

Izmantojot	Bluetooth	savienojumu,	varat	
straumēt kādas ierīces audio uz šo skaļruni.

Piezīme

•	 Pirms	ierīces	savienošanas	pārī	noteikti	
ieslēdziet Bluetooth.

•	 Skaļrunim	un	ierīcei	jābūt	10	metru	attālumā	no	
Bluetooth uztveršanas attāluma.

1	 Nospiediet	skaļruņa	pogu	 .

- " "	mirgo	zilā	krāsā,	atļaujot	bezvadu	

savienojumu.
-	 Ja	AUX	IN	ligzdā	nekas	nav	pievienots,	

skaļrunī automātiski tiek iespējots 
Bluetooth.

2	 Bluetooth	ierīcē	ieslēdziet	Bluetooth,	lai	to	
varētu atrast.

3	 Savienošanai	pārī	atlasiet	ierīcē	"Philips	
VS500".
- Vecākai ierīcei savienošanai pārī ievadiet 

paroli 0000.
-	 Ja	savienojums	ir	veiksmīgs,	indikators	

" " deg vienmērīgi zilā krāsā.

4	 Lai	sāktu	mūzikas	straumēšanu,	nospiediet	
Bluetooth ierīces pogu B.

Bluetooth savienojuma pārī 
atvienošana

-	 Nospiediet	un	turiet	nospiestu	pogu	   

2	sekundes	vai	ilgāk,	līdz	mirgo " ".

Atskaņošana no ārējas ierīces

Jūs varat klausīties mūziku skaļrunī no ārējās 
audio ierīces.

1	 Pievienojiet	audio	kabeli	skaļruņa	AUX	IN	
ligzdai un ārējās ierīces austiņu ligzdai.
- Pēc tam skaļruni pārslēdz uz AUX	IN 

režīmu.

- Iedegas " ".

2	 Lai	sāktu	mūzikas	straumēšanu,	nospiediet	
ierīces pogu B.

Atskaņošanas vadība

Atskaņošanas laikā 
-	 Pagrieziet	skaļuma	pogu,	lai	palielinātu/

samazinātu skaļumu.
-	 Lai	atskaņotu/apturētu,	nospiediet	pogu	
BF.	Lai	pārietu	uz	nākamo	celiņu,	divreiz	
ātri nospiediet pogu BF.
•	 Darbojas	tikai	Bluetooth	režīmā.
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5 Informācija par 
preci

Piezīme

•	 Informācija	par	preci	var	tikt	mainīta	bez	
iepriekšēja brīdinājuma.

Vispārīga informācija

Jaudas prasības 5 V  2 A

Litija baterija 7,4	V	  2200 mAh

Izmēri (P x A x Dz) 180 x 140 x 84 mm

Svars (galvenā ierīce) 0,99	kg

Pastiprinātājs

Izejas jauda 10 W

Frekvences reakcija 100 - 20000 Hz

Signāla un trokšņa attiecība > 70 dB

Skaļruņi

Skaļruņa pretestība 4 Ω

Skaļruņa maksimālā ieejas jauda 10 W

Skaļruņa draiveris
3 collu pilns 
diapazons

Bluetooth

Bluetooth versija 5.0

Frekvenču diapazons 2402 - 2480 MHz

Maksimālā pārraidītā jauda 5 dBm

Maksimālais sakaru diapazons apm. 10m

Savietojami Bluetooth profili A2DP
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Pēc savienojuma ar ierīci, kas nodrošina 
Bluetooth, audio kvalitāte ir slikta
- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet 

ierīci tuvāk šim skaļrunim vai noņemiet 
starp	tiem	visus	šķēršļus.

Nevar izveidot savienojumu ar šo skaļruni
- Ierīce neatbalsta šim skaļrunim 

nepieciešamos profilus.
-	 Šī	skaļruņa	Bluetooth	funkcija	nav	

iespējota.	Lai	uzzinātu,	kā	iespējot	funkciju,	
skatiet skaļruņa lietotāja rokasgrāmatu.

- Šis skaļrunis neatrodas pārī savienotā 
režīmā.

-	 Šis	skaļrunis	jau	ir	savienots	ar	citu	ierīci,	
kurai ir iespējots Bluetooth. Atvienojiet 
ierīci un mēģiniet vēlreiz.

6 Problēmu 
novēršana
Brīdinājums

•	 Nekad	nenoņemiet	šī	skaļruņa	apvalku.

Lai	garantija	būtu	spēkā,	nekad	nemēģiniet	
labot skaļruni pašu spēkiem.
Ja,	izmantojot	šo	skaļruni,	rodas	problēmas,	
pirms pakalpojuma pieprasīšanas pārbaudiet 
šādus punktus. Ja problēma joprojām nav 
atrisināta,	dodieties	uz	Philips	tīmekļa	vietni	
(www.philips.com/welcome). Sazinoties ar 
Philips,	pārliecinieties,	vai	skaļrunis	atrodas	
tuvumā un ir pieejams modeļa un sērijas 
numurs.

Nav jaudas
•	 Pārliecinieties,	vai	austiņas	ir	pilnībā	

uzlādētas.
•	 Pārliecinieties,	vai	skaļruņa	USB	ligzda	ir	

pievienota pareizi.
•	 Enerģijas	taupīšanas	funkcija	skaļruni	

automātiski	izslēdz	15	minūtes	pēc	tam,	
kad nav saņemts audio signāls vai nav 
pievienota audio ierīce.

Nav skaņas
•		 Pielāgojiet	skaļumu.

Skaļrunis nereaģē
•	 Restartējiet	skaļruni.

Mūzikas atskaņošana šajā skaļrunī nav 
pieejama pat pēc veiksmīga Bluetooth 
savienojuma
- Ierīci nevar izmantot mūzikas atskaņošanai 

caur šo skaļruni bezvadu režīmā.

www.philips.com/welcome
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