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Avertisment
• Nu demontați niciodată carcasa acestui difuzor.
• Nu lubrifiați nicio componentă a acestui difuzor.
• Poziționați acest difuzor pe o suprafață dreaptă, 

rigidă și stabilă.
• Nu amplasați niciodată acest difuzor pe alte 

echipamente electrice.
• Utilizați acest difuzor numai la interior. Păstrați 

acest difuzor departe de apă, umezeală și obiecte 
umplute cu lichid.

• Păstrați acest difuzor departe de lumina directă a 
soarelui, flăcări deschise sau căldură.

• Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un 
tip incorect

Notificare

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că 
acest difuzor este în conformitate cu cerințele 
de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 
2014/53/UE. Declarația de conformitate este 
disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Acest difuzor este proiectat și fabricat cu 
materiale și componente de calitate ridicată care 
pot fi reciclate și reutilizate.

Atunci când simbolul pubelei tăiate este atașat 
unui produs, înseamnă că produsul se află sub 
incidența Directivei Europene 2012/19/UE.
Vă rugăm să vă informați despre sistemele 
naționale de colectare separată pentru produsele 
electronice și electrice.
Vă rugăm să acționați conform regulamentelor 
naționale și să nu eliminați produsele dvs. vechi 
împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea corectă 
a produselor dvs. vechi va ajuta la prevenirea 
potențialelor consecințe negative pentru mediul 
înconjurător și pentru sănătatea umană. 

1 Important

Instrucțiuni importante de 
siguranță

- Difuzorul nu trebuie expus la surse de 
picurare sau stropire.

- Nu amplasați obiecte care pot conduce la 
situații periculoase pe difuzor (de exemplu, 
obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).

- Asigurați-vă că există întotdeauna suficient 
spațiu liber în jurul difuzorului pentru ventilație.

- Utilizați difuzorul în siguranță, într-un mediu 
cu o temperatură între 0 °C și 45 °C.

- Utilizați numai prelungitoarele sau accesoriile 
specificate de producător.

Măsuri de siguranță privind 
bateria

-  Există pericol de explozie dacă bateria este 
înlocuită incorect. Înlocuiți bateria doar cu una 
de același tip sau echivalent.

-  Bateria (setul de baterii sau bateriile instalate) 
nu trebuie expusă la căldură excesivă, precum 
lumina soarelui, foc sau alte surse similare.

- O baterie aflată în temperaturi extrem de 
ridicate sau scăzute în timpul utilizării, 
depozitării sau transportului, și presiune 
scăzută a aerului la altitudine ridicată, poate 
presupune pericole de siguranță.

- Nu înlocuiți o baterie cu un tip incorect care 
poate ocoli un mijloc de siguranță (de ex., 
unele tipuri de baterii cu litiu).

- Eliminarea unei baterii în foc sau cuptor 
încins, prin zdrobire mecanică sau tăiere poate 
conduce la o explozie.

- Lăsarea unei baterii într-un mediu cu 
temperatură extrem de ridicată sau un mediu 
cu presiune a aerului extrem de scăzută poate 
conduce la o explozie sau scurgere a lichidului 
sau gazului inflamabil.

www.philips.com/support
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Difuzorul dvs. conține baterii reglementate de 
Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu pot 
fi eliminate împreună cu deșeurile menajere. 
Informați-vă cu privire la normele locale 
referitoare la colectarea separată a bateriilor, 
deoarece eliminarea corectă ajută la prevenirea 
potențialelor consecințe negative pentru mediul 
înconjurător și pentru sănătatea umană.

Atenție
• Demontarea bateriilor încorporate invalidează 

garanția și poate distruge difuzorul.

Duceți întotdeauna difuzorul la un profesionist 
pentru demontarea bateriilor încorporate.

Informații despre mediu
Toate ambalajele care nu sunt necesare nu au 
fost utilizate. Am încercat să concepem ambalajul 
pentru a fi separat cu ușurință în trei materiale: 
carton (cutia), spumă din polistiren și polietilenă 
(pungi, foaie din spumă de protecție).
Difuzorul dvs. este alcătuit din materiale care pot 
fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate 
de o companie specializată. Respectați 
reglementările locale privind eliminarea 
materialelor de ambalare, baterii epuizate și 
echipament vechi.

Notă
• Plăcuța cu informații se află în partea din spate a 

difuzorului.
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2 Difuzorul dvs. 
Bluetooth

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine 
ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin 
de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă 
difuzorul la www.philips.com/welcome.

Introducere

Cu ajutorul acest difuzor, puteți să vă bucurați 
de redare audio de la alte dispozitive audio 
Bluetooth. 

Ce este în cutie

Verificați și identificați conținutul ambalajului 
dvs.:
• Unitatea principală
• Cablu USB
• Cablu audio
• Ghid pornire rapidă
• Garanție globală

Prezentarea generală a unității 
principale

1. 
- Pornire/oprire difuzor

2. 
- Selectați o funcție
- Conectare/deconectare asociere Bluetooth

3. BF
- Pornirea, întreruperea sau reluarea redării
- Salt la piesa următoare

4. Mărire/reducere volum
5. 5 V  2 A 

- Conectați un cablu USB
6. AUX IN

- Conectați un dispozitiv audio extern

www.philips.com/welcome
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3 Introducere
Atenție

• Utilizarea unor comenzi sau reglaje, sau executarea 
altor proceduri decât cele menționate în acest 
manual, pot cauza radiații periculoase.

Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest 
capitol în secvență.
În cazul în care contactați Philips, vi se va solicita 
numărul de serie și modelul difuzorului. Numărul 
seriei și modelului se află pe spatele acestui 
difuzor. Scrieți numerele aici: 
Nr. model ________________________
Nr. serie _________________________

Baterii încorporate

Difuzorul poate funcționa cu bateriile 
reîncărcabile încorporate.
- Atunci când difuzorul este pornit, și bateriile 

au un nivel scăzut, „ ” clipește.

Reîncărcarea bateriilor încorporate:

1 Conectați un capăt al cablului USB la intrarea 
5 V  2 A de pe difuzor.

2 Conectați celălalt capăt al cablului USB la o 
priză (5 V  2 A).

- Atunci când difuzorul se încarcă, lumina „ ” 
este pornită.

- Atunci când bateriile sunt complet încărcate, 
lumina „ ” este oprită.

Atenție
• Risc de deteriorare a difuzorului! Asigurați-vă că 

tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea 
imprimată pe spatele sau partea inferioară a 
difuzorului.

• Risc de electrocutare! Atunci când decuplați cablul 
USB, trageți întotdeauna fișa din priză. Nu trageți 
niciodată de cablu.

• Utilizați numai un cablu USB specificat de 
producător sau comercializat cu acest difuzor.

Pornire/oprire

Apăsați butonul  pentru a porni sau opri 
difuzorul.
- Difuzorul emite un sunet când este pornit.
- Dacă nu este introdus nimic în intrarea AUX 

IN, „ ” clipește.

Oprirea automată a difuzorului:

Difuzorul se va opri automat în următoarele 
situații:
• În modul Bluetooth: nu există semnal audio 

de la un dispozitiv Bluetooth de mai mult de 
15 minute.

• În modul AUX IN: niciun dispozitiv audio 
conectat de mai mult de 15 minute.
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4 Redare

Redare de pe un dispozitiv 
Bluetooth

Puteți reda în flux de pe un dispozitiv pe acest 
difuzor prin conexiunea Bluetooth.

Notă
• Asigurați-vă că ați pornit Bluetooth pentru ca 

dispozitivul să poată fi detectabil, înainte de 
asociere.

• Difuzorul și un dispozitiv trebuie amplasate în 
interiorul distanței de sensibilitate Bluetooth de 10 m.

1 Apăsați butonul  de pe difuzor.

- „ ” clipește în albastru pentru a permite 
conexiunea fără fir.

- Bluetooth este activat automat pe difuzor 
dacă nu este introdus nimic în intrarea 
AUX IN.

2 Pe un dispozitiv Bluetooth, porniți Bluetooth 
pentru a face dispozitivul detectabil.

3 Selectați „Philips VS500” pe dispozitiv pentru 
asociere.
- În cazul unui dispozitiv mai vechi, 

introduceți parola de asociere 0000.
- Lumina „ ” luminează constant albastru 

când conexiunea a reușit.
4 Apăsați butonul B de pe dispozitivul 

Bluetooth pentru a începe redarea în flux a 
muzicii.

Deconectarea asocierii Bluetooth

- Apăsați și țineți apăsat butonul  timp de  

2 secunde sau mai mult, până când „ ” 
clipește.

Redare de pe un dispozitiv 
extern

Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv audio 
extern pe difuzor.

1 Conectați un cablu audio la intrarea AUX 
IN de pe difuzor și mufa pentru căști a unui 
dispozitiv extern.
- Difuzorul este apoi comutat la modul AUX 

IN.
- „ ” nu mai luminează.

2 Apăsați butonul B de pe dispozitivul extern 
pentru a începe redarea în flux a muzicii.

Controlul redării

În timpul redării 
- Rotiți butonul rotativ de volum pentru a 

crește/reduce volumul.
- Apăsați butonul BF pentru a reda/

întrerupe. Apăsați rapid butonul BF de 
două ori pentru a sări la piesa următoare.
• Funcționează numai în modul Bluetooth.
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5 Informații 
despre produs
Notă

• Informațiile despre produs pot fi modificate fără 
notificare prealabilă.

Informații generale

Cerințe de alimentare 5 V  2 A

Baterie din litiu 7,4 V  2200 mAh

Dimensiuni (l x H x A) 180 x 140 x 84 mm

Greutate (unitate principală) 0,99 kg

Amplificator

Putere de ieșire 10 W

Răspuns în frecvență 100 - 20000 Hz

Rată semnal/zgomot > 70 dB

Difuzoare

Impedanță difuzor 4 Ω
Putere de intrare maximă a 

difuzorului
10 W

Difuzor 3" gamă completă

Bluetooth

Versiune Bluetooth 5.0

Interval de frecvență 2402 - 2480 MHz

Putere maximă transmisă 5 dBm

Zonă de comunicare maximă aprox. 10 m

Profiluri Bluetooth compatibile A2DP
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Calitatea audio este slabă după 
conexiunea cu un dispozitiv cu Bluetooth 
activat
- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați 

dispozitivul mai aproape de acest difuzor sau 
îndepărtați orice obstacol între ele.

Nu se poate conecta la acest difuzor
- Dispozitivul nu acceptă profilurile necesare 

pentru acest difuzor.
- Funcția Bluetooth a acestui difuzor nu este 

activată. Consultați manualul de utilizare a 
difuzorului pentru a afla cu modul de activare 
a acestei funcții.

- Acest difuzor nu este în modul de asociere.
- Acest difuzor este deja conectat la un 

dispozitiv cu Bluetooth activat. Deconectați 
acel dispozitiv, apoi încercați din nou.

6 Rezolvarea 
problemelor
Avertisment

• Nu demontați niciodată carcasa acestui difuzor.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați 
niciodată să reparați difuzor pe cont propriu.
Dacă întâmpinați probleme în utilizarea 
difuzorului, verificați următoarele puncte înainte 
de a solicita service. Dacă problema nu se 
rezolvă, mergeți la site-ul web Philips  
(www.philips.com/welcome). Atunci când 
contactați Philips, asigurați-vă că difuzorul se află 
în apropiere, iar numărul modelului și numărul 
de seria sunt disponibile.

Nu există alimentare
• Verificați dacă difuzorul este complet încărcat.
• Asigurați-vă că intrarea USB de pe difuzor 

este conectată adecvat.
• Ca o caracteristică de economisire a 

alimentării, difuzorul se oprește automat la  
15 minute după ce nu se mai primește semnal 
audio sau nu este conectat niciun dispozitiv 
audio.

Nu există sunet
• Reglați volumul.

Nu există răspuns de la difuzor
• Reporniți difuzorul.

Redarea muzicii nu este disponibilă pe 
acest difuzor chiar și după o conexiune 
Bluetooth reușită
- Dispozitivul nu poate fi utilizat pentru redarea 

muzicii prin acest difuzor fără fir.



Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale 
Koninklijke Philips Electronics N.V. și se utilizează conform unei licențe.
Acest produs a fost fabricat de către și este comercializat sub răspunderea 
TP Vision Europe B.V. sau a unuia dintre afiliații săi, iar TP Vision Europe B.V. 
este entitatea care oferă garanția pentru acest produs.
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