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Įspėjimas

•	 Niekada	nenuimkite	šio	įrenginio	korpuso.
•	 Niekada	netepkite	jokių	šio	įrenginio	dalių.
•	 Šį	įrenginį	statykite	ant	plokščio	kieto	ir	stabi-

laus paviršiaus.
•		 Niekada	nedėkite	šio	įrenginio	ant	kitos	elektros	

įrangos.
•		 Prietaisą	naudokite	tik	patalpoje.	Saugokite	

šį	prietaisą	nuo	vandens,	drėgmės	ir	skysčiais	
pripildytų	daiktų.

•		 Saugokite	šį	įrenginį	nuo	tiesioginės	saulės	
šviesos,	atviros	liepsnos	ar	karščio.

•	 Įdėjus	netinkamo	tipo	bateriją	kyla	sprogimo	
pavojus.

Pastaba

„TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis 
gaminys atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES 
reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. 
Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje  
www.philips.com/support.

Šis	produktas	suprojektuotas	ir	pagamintas	
iš	aukštos	kokybės	medžiagų	ir	komponentų,	
kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.

Kai	gaminys	pažymėtas	perbraukta	šiukšlių	
dėže su ratukais, tai reiškia, kad jam taikoma 
Europos direktyva 2012/19/ES.
Prašome susipažinti su vietine elektros ir 
elektronikos	gaminių	surinkimo	sistema.
Prašome vadovautis vietinėmis taisyklėmis 
ir	nešalinkite	savo	senųjų	gaminių	su	
įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Teisingai 
išmetę seną gaminį, saugosite aplinką 
ir	žmonių	sveikatą	nuo	galimų	neigiamų	
pasekmių.	

1 Svarbu

Svarbūs saugos nurodymai

-		 Ant	įrenginio	neturi	lašėti	ar	patekti	purslų.
-	 Ant	įrenginio	nedėkite	jokių	pavojų	

keliančių	objektų	(pvz.,	indų	su	skysčiu,	
degančių	žvakių).

-	 Pasirūpinkite,	kad	apie	gaminį	būtų	palikta	
pakankamai laisvos vietos ventiliacijai.

-  Prašome saugiai naudoti garsiakalbį 
aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 0° iki 
45°.

-		 Naudokite	tik	tuos	įrenginius	ir	priedus,	
kuriuos nurodo gamintojas.

Darbo su baterija atsargumo 
priemonės

-  Sprogimo pavojus, jei baterija įdėta 
netinkamai.	Keiskite	tiktai	tokiu	pačiu,	arba	
panašiu

-		 Akumuliatorių	(bloką	arba	įdėtą	
akumuliatorių)	reikia	saugoti	nuo	didelio	
karščio,	tokio	kaip	saulės	spinduliai,	ugnis	ir	
pan.

-  Akumuliatorius, esant aukštai ar žemai 
temperatūrai naudojimo, laikymo ar 
transportavimo metu ir žemas slėgis 
dideliame	aukštyje,	gali	kelti	pavojų	saugai.

-		 Nekeiskite	akumuliatorių	netinkamo	
tipo akumuliatoriumi, kuri gali panaikinti 
apsaugą	(pavyzdžiui,	kai	kurių	ličio	
akumuliatorių	atveju).

-		 Akumuliatorių	išmetimas	į	ugnį	ar	įkaitusią	
orkaitę / krosnį arba akumuliatoriaus 
mechaninis sutraiškymas ar supjaustymas 
gali baigtis sprogimu.

-		 Palikus	akumuliatorių	ypač	aukštos	
temperatūros aplinkoje gali kilti sprogimas 
arba nutekėti degus skystis ar dujos.

www.philips.com/support
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Jūsų	gaminyje	yra	baterijoms,	kurioms	taikoma	
Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią 
jų	negalima	išmesti	kartu	su	įprastomis	
buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietos 
taisyklėmis,	susijusiomis	su	atskiru	baterijų	
surinkimu,	nes	teisingas	jų	utilizavimas	
padeda	saugoti	aplinką	ir	žmonių	sveikatą	nuo	
neigiamų	pasekmių.

Perspėjimas

•		 Išėmus	įmontuotus	akumuliatorius,	garantija	
negalioja ir garsiakalbis sugadinamas.

Garsiakalbio įmontuotas baterijas turi išimti 
kvalifikuotas specialistas.

Aplinkosaugos informacija
Neįtrauktos	visos	nereikalingos	pakuotės.	
Mes pabandėme pakuotes suskirstyti į 
tris	medžiagų	grupes:	kartoninės	dėžės,	
polistireno	puta	(buferis)	ir	polietilenas	
(maišeliai,	apsauginiai	putplastis).
Jūsų	įrenginį	sudaro	medžiagos,	kurias	galima	
perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei bus 
demontuotos	specializuotos	bendrovės.	
Laikykitės	pakavimo	medžiagų,	panaudotų	
baterijų	ir	pasenusios	įrangos	utilizavimo	
vietos	taisyklių.

Pastaba

•	 Tipinė	plokštė	yra	ant	užpakalinės	prietaiso	
dalies.
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2 Jūsų 
„Bluetooth“ 
garsiakalbis

Sveikiname įsigijus „Philips“ prietaisą! 
Norėdami	pasinaudoti	visomis	„Philips“	
teikiamomis palaikymo galimybėmis, 
registruokite savo prietaisą  
www.philips.com/welcome.

Įvadas

Naudodami	šį	garsiakalbį	galėsite	mėgautis	
garsu suderinamais „Bluetooth“ įrenginiais ar 
kitais garso įrenginiais. 

Pakuotės sudėtis

Patikrinkite,	ar	jūsų	pakuotėje	yra	šios	dalys:
•	 Pagrindinis	įrenginys
•	 USB	kabelis
•	 Garso	laidas
•	 Trumpasis	darbo	pradžios	vadovas
•	 Pasaulinė	garantija

Pagrindinio įrenginio apžvalga

1. 
- Įjunkite / išjunkite įrenginį

2. 

-	 Pasirinkite	funkciją
- Prijunkite / atjunkite „Bluetooth“ 

suporavimą
3. BF

- Paleiskite, pristabdykite arba tęskite 
atkūrimą

- Pereikite į kitą takelį
4. Padidinkite / sumažinkite garsumą
5. 5 V  2 A

- Prijunkite USB kabelį
6.	 AUX	IN

- Prijungiamas išorinis garso įrenginys

www.philips.com/welcome
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3 Darbo pradžia
Perspėjimas

•	 Naudojant	kitokias	valdymo	procedūras,	kitus	
nustatymus	ar	valdiklius	negu	čia	nurodyti,	
galima sukelti pavojingą spinduliavimą.

Visada	laikykitės	šio	skyriaus	instrukcijų.
Jei susisiekiate su „Philips“, turėsite nurodyti 
prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelio 
numeris ir serijos numeris nurodyti ant 
prietaiso	galinės	pusės.	Įrašykite	numerį	čia:	
Modelio	Nr.	_______________________
Serijos	Nr.	________________________

Integruoti akumuliatoriai

Garsiakalbį galima valdyti su įkraunamais 
akumuliatoriais.
- Kai garsiakalbis yra įjungtas, o 

akumuliatoriai yra mažai įkrauti, mirksi „ “.

Vėl įkraukite integruotus 
akumuliatorius:

1 Vieną USB laido galą prijunkite prie 
garsiakalbio 5 V  2 A	lizdo.

2 Kitą USB laido galą prijunkite prie išvesties 
lizdo	(5 V  2 A).

-	 Kai	garsiakalbis	įkraunamas,	šviečia	„ “.
- Kai akumuliatoriai visiškai įkrauti, lemputė 

„ “	nešviečia.

Perspėjimas

•	 Garsiakalbio	pažeidimo	pavojus!	Įsitikinkite,	
kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą 
įrenginio	gale	arba	apačioje.

•	 Kyla	elektros	smûgio	pavojus!	Atjungdami	USB	
laidą,	visada	ištraukite	kištuką	iš	lizdo.	Niekada	
netraukite už laido.

•	 Naudokite	tik	gamintojo	pateiktą	arba	su	šiuo	
prietaisu parduodamą USB laidą.

Įjungimas / išjungimas

Norėdami	įjungti arba išjungti garsiakalbį, 
paspauskite  mygtuką.
- Garsiakalbis įjungtas transliuoja garsą.
-	 Jei	prie	AUX	IN	lizdo	nėra	nieko	prijungta,	

mirksi „ “.

Automatiškai išjungiamas 
garsiakalbis:

Garsiakalbis automatiškai išsijungs šiose 
situacijose:
•		 „Bluetooth“	režimu:	daugiau	nei	15	minučių	

garso signalo iš „Bluetooth“ įrenginio 
negaunama.

•		 AUX	IN	režimu:	daugiau	nei	15	minučių	
neprijungiamas joks garso įrenginys.
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4 Atkūrimas

Atkūrimas iš „Bluetooth“ 
prietaiso

Galite perduoti garso įrašą iš įrenginio į šį 
garsiakalbį naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Pastaba

•	Prieš	sujungdami,	įsitikinkite,	kad	įjungėte	„Blue-
tooth“, kad rastumėte aptinkamą įrenginį.

•	 Garsiakalbis	ir	įrenginys	turi	būti	ne	arčiau	kaip	
10	metrų	atstumu	nuo	„Bluetooth“.

1 Paspausite prietaiso mygtuką .

- Kai galima nustatyti belaidį ryšį, mirksi 

„ “.

-  „Bluetooth“ automatiškai įjungiama 
garsiakalbyje,	jei	jis	įjungtas	į	AUX	IN	
lizdą.

2	 Įjungtas	„Bluetooth“	ryšys,	kad	jį	būtų	
galima aptikti.

3 Norėdami	susieti,	pasirinkite	„Philips	VS500“.
- Jei naudojate senesnį įrenginį, įveskite 

suporavimo slaptažodį 0000.
-	 Sėkmingai	prisijungus	šviečia	mėlyna	

lemputė „ “.

4 Paspauskite mygtuką B „Bluetooth“ 
prietaise,	kad	būtų	transliuojama	muzika.

„Bluetooth“ suporavimo atjungimas

- Paspauskite ir palaikykite  mygtuką  
2 sekundes ar ilgiau, kol „ “ mirksi.

Atkūrimas iš išorinio prietaiso

Galite	klausytis	muzikos	iš	išorinio	garsiakalbio	
garso įrenginio.

1 Prijunkite prie garso laido prie garsiakalbio 
AUX	IN	lizdo	ir	išorinio	įrenginio	ausinių	
lizdo.
- Garsiakalbis persijungia į AUX	IN režimą.

- „ “ išsijungia.

2 Paspauskite mygtuką B išoriniame 
prietaise,	kad	būtų	transliuojama	muzika.

Atkūrimo valdymas

Atkūrimo metu 
-	 Norėdami	padidinti	/	sumažinti	garsumą,	

pasukite garsumo rankenėlę.
- Paspauskite BF mygtuką norėdami 

paleisti ir pristabdyti. Greitai du kartus 
paspauskite mygtuką BF, kad 
pereitumėte prie kito takelio.
•	 Veikia	tik	„Bluetooth“	režimu.
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5 Prietaiso 
informacija

Pastaba

•	 Ši	informacija	gali	būti	keičiama	be	išankstinio	
įspėjimo.

Bendroji informacija

Galios reikalavimai 5 V  2 A

Ličio	jonų	baterija 7,4 V  2200 mAh

Matmenys	(plotis	x	aukštis	x	
gylis)

180	x	140	x	84	mm

Svoris	(pagrindinis	prietaisas) 0,99 kg

Stiprintuvas

Išeinamoji srovė 10 W

Dažninė reakcija 100	-	20000	Hz

Signalo ir triukšmo santykis > 70 dB

Garsiakalbiai

Tariamoji varža 4 Ω

Kolonėlių	maksimali	įvesties 
galia

10 W

Garsiakalbių	valdiklis
3" nuo pilno 
diapazono

„Bluetooth“

„Bluetooth“ versija 5.0

Dažnių	diapazonas 2402	-	2480	MHz

Maksimali	siunčiama	galia 5 dBm

Didžiausias ryšio atstumas apytiksliai 10 m

Suderinami „Bluetooth“ profiliai A2DP
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Užmezgus ryšį su įrenginiu, kuriame 
įjungta „Bluetooth“, garso kokybė yra 
prasta
- Prastas „Bluetooth“ ryšys. Pritraukite 

prietaisą	arčiau	šio	garsiakalbio	arba	
pašalinkite	kliūtis	tarp	jų.

Prie šio garsiakalbio prisijungti nepavyko
- Prietaisas nepalaiko šiam garsiakalbiui 

reikalingų	profilių.
-	 Šio	garsiakalbio	„Bluetooth“	funkcija	

neįjungta.	Kaip	įjungti	šią	funkciją,	žr.	
garsiakalbio naudotojo vadove.

- Garsiakalbis nenustatytas suporavimo 
režimu.

-	 Šis	garsiakalbis	jau	prijungtas	prie	kito	
„Bluetooth“ ryšio įrenginį. Atjunkite ir vėl 
prijunkite prietaisą.

6 Trikčių 
diagnostika
Įspėjimas

•	 Niekada	nenuimkite	šio	įrenginio	korpuso.

Norėdami,	kad	garantija	galiotų,	niekada	
nemėginkite patys suremontuoti garsiakalbio.
Jei	naudojant	šį	garsiakalbį	kyla	problemų,	
prieš kreipdamiesi į techninę priežiūrą, 
patikrinkite šiuos dalykus. Jei problema 
neišspręsta, eikite į „Philips“ svetainę  
(www.philips.com/welcome).	Kai	susisiekiate	
su „Philips“, garsiakalbis turi būti netoliese, 
kad galėtumėte pasitikslinti modelio ir serijos 
numerį.

Nėra maitinimo
•	 Pasirūpinkite,	kad	prietaisas	būtų	visiškai	

įkrautas.
•	 Įsitikinkite,	kad	garsiakalbio	USB	lizdas	yra	

tinkamai prijungtas.
•		 Kaip	energijos	taupymo	funkcija,	

garsiakalbis automatiškai išsijungia po 
15	minučių	po	to,	kai	negaunamas	garso	
signalas.

Nėra garso
•	 Reguliuokite	garsumą.

Nėra atsakymo iš garsiakalbio
•	 Vėl	įjunkite	garsiakalbį.

Šiame garsiakalbyje muzikos atkūrimas 
negalimas net sėkmingai užmezgus 
„Bluetooth“ ryšį
-	 Prietaisu	negalima	transliuoti	muzikos	per	

garsiakalbį belaidžiu ryšiu.

www.philips.com/welcome


„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke 
Philips	N.V.“	prekių	ženklai	ir	naudojami	pagal	licenciją.
Šis	produktas	pagamintas	ir	parduodamas	pagal	„TP	Vision	Europe	
B.V.“	ar	vieno	iš	jos	filialų	atsakomybę;	garantijas	šiam	produktui	teikia	
„TP Vision Europe B.V.“.
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