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1 Svarīgi

Svarīgi drošības norādījumi
- Izlasiet šīs instrukcijas.
- Saglabājiet šīs instrukcijas.
- Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
- Izpildiet visas instrukcijas.
- Nelietojiet šo aparātu ūdens tuvumā.
- Tīriet tikai ar sausu drānu.
- Nebloķējiet ventilācijas atveres. 
  Uzstādiet to saskaņā ar ražotāja 

norādījumiem.
-  Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram, 

radiatoru, siltuma iekārtu, krāsns vai 
citu skaļruni, kas ražo siltumu, (ieskaitot 
pastiprinātājus) tuvumā. 

-  Aizsargājiet strāvas vadu no vilkšanas vai 
saspiešanas, jo īpaši pie kontaktdakšām, 
attiecīgām spraudligzdām un vietām, kur 
tas iziet no aparāta.

-  Izmantojiet tikai ražotāja norādītās pierīces 
vai piederumus.

-  Atvienojiet skaļruni no elektrotīkla zibens 
laikā vai, ja tā netiek izmantota ilgāku laiku.

-  Visi servisa darbi jāveic kvalificētam servisa 
personālam. Serviss ir nepieciešams, 
ja skaļrunis jebkādā veidā ir bojāts, 
piemēram, strāvas padeves vads vai 
spraudnis ir bojāts, šķidrums ir izšļakstījies 
vai priekšmeti ir iekrituši skaļrunī, skaļrunis 
ir pakļauts lietus vai mitruma iedarbībai, 
nedarbojas normāli vai ir nokritis.

-  Skaļruni nedrīkst būt pakļauta pilienu vai 
šļakatu iedarbībai vai šļakatu iedarbībai.

-  Nenovietojiet uz skaļruņa nekādus 
bīstamības avotus (piemēram, šķidrumu 
pildītus priekšmetus, degošas sveces).

-  Izmantojiet tikai lietotāja rokasgrāmatā 
norādītos barošanas avotus.

-  Ja kā atvienošanas ierīce tiek izmantots 
TĪKLA spraudnis vai ierīces savienotājs, 
atvienošanas ierīcei jābūt viegli darbināmai.

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.

Piezīme

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis 
skaļrunis atbilst Direktīvas 2014/53/ES 
būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem 
noteikumiem. Atbilstības deklarāciju varat 
atrast 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. 

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.

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 FM/DAB 
radio

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, jūs varat baudīt gan 
FM radio, gan Digital Audio Broadcasting (DAB) 
radio.

Par DAB

Par digitālo audio apraidi (Digital Audio 
Broadcasting - DAB)
DAB digitālais radio ir jauns radio apraides 
veids, izmantojot zemes raidītāju tīklu. 
Tas klausītājiem piedāvā plašāku izvēli un 
informāciju, kas nodrošina kristāldzidru, bez 
traucējumiem kvalitāti.
–  Šī tehnoloģija ļauj uztvērējam pieslēgties 

spēcīgākajam signālam, ko tas var atrast.
–  Izmantojot DAB digitālās stacijas, nav 

frekvenču, kuras jāatceras, un komplekti 
tiek noregulēti pēc stacijas nosaukuma, 
tāpēc pārvietošanās laikā atgriešanās nav 
iespējama.

Kas ir multiplekss?
Digitālais radio darbojas vienā frekvenču 
blokā, ko sauc par multipleksu. Katrs 
multiplekss darbojas frekvenču spektrā, 
piemēram, DAB pārraidēm josla Ill.

DAB BROADCASTERI UN DLS
Katra DAB raidorganizācija (vai multipleksa 
operators) nodrošina arī teksta un audio datu 
pakalpojumus. 

Dažas programmas atbalsta Dynamic 
Label Segments (DLS) (dinamisku marķieru 
segmenti). Šie ir dati, kurus DAB radio displejā 
varat lasīt kā ritinošu tekstu. Dažas stacijas 
pārsūta jaunākās ziņas, ceļojumus un laika 
apstākļus, pašreizējo un nākamo, vietņu 
adreses un tālruņu numurus.
Lai iegūtu papildinformāciju par digitālā 
radio pārklājumu un pakalpojumiem, lūdzu, 
apmeklējiet vietni: www.drdb.org.

Komplektā iekļautie 
priekšmeti
Pārbaudiet un identificējiet sava iepakojuma 
saturu
•	 Galvenā	ierīce
•	 Maiņstrāvas	vads
•	 Ātrā	pamācība
•	 Vispasaules	garantija

www.philips.com/welcome
www.drdb.org
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Galvenās ierīces pārskats
1. Mazā poga (pa kreisi)

-  Nospiest: ieslēgt skaļruni vai pārslēgt 
gaidīšanas režīmā

-  Pagriezt: atlasīt avotu
2. Lielā poga (pa kreisi)

-  Pagriezt: atlasīt iepriekš iestatītu 
radiostaciju

3. Displeja panelis
•	 	Rādīt	pašreizējo	statusu

4. Mazā poga (pa labi)
Nospiest
-  apstiprināt izvēlnes opciju
-  DAB/FM režīmā saglabāt radio stacijas
-  režīmā sākt vai pārtraukt atskaņošanu
Divreizēja nospiešana
-  atgriež iepriekšējā izvēlnē
Nospiest un turēt
-  ievadīt izvēlni
Pagriezt
-  pielāgot skaļumu

5. Lielā poga (pa labi)
Pagriezt
-  atlasīt izvēlni
-  DAB režīmā atlasīt DAB staciju
-  FM režīmā noskaņot FM staciju
-  BT režīmā pāriet uz iepriekšējo/nākamo 

celiņu
6. AC~

-  Pievienot maiņstrāvas vadu
7. Teleskopiskā antena
8. 5 V  2 A

-	 	Ārējā	aprīkojuma	uzlādēšanai
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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. ________________________

Teleskopiskās antenas 
sagatavošana
Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnībā 
izstiepiet teleskopisko antenu un noregulējiet 
tās virzienu.

Ieteikums

•	 Novietojiet	antenu	pēc	iespējas	tālāk	no	TV	vai	
cita starojuma avota, lai novērstu traucējumus.

Barošanas avota pievienošana

Uzmanību

•	 Preces	bojājuma	risks!	Pārliecinieties,	vai	
barošanas spriegums atbilst preces aizmugurē 
norādītajam spriegumam.

•		 Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot 
maiņstrāvas vadu, vienmēr izvelciet kontaktdakšu 
no kontaktligzdas. Nekad nevelciet aiz vada.

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

Piezīme

•	 Tipa	plāksnīte	atrodas	skaļruņa	aizmugurē.

Savienojiet skaļruņa AC~ ligzdu un sienas 
kontaktligzdu ar maiņstrāvas vadu.

Displeja spilgtuma Iestatīšana
1  Gaidīšanas režīmā nospiediet un vismaz 

2 sekundes turiet nospiestu mazo pogu 
labajā pusē, lai parādītu izvēlni.

2  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
atlasītu izvēlni "DIM".

3  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
apstiprinātu savu izvēli.

4  Lai izvēlētos dažādus displeja spilgtuma 
līmeņus, pagrieziet labo pogu labajā pusē.

Pulksteņa iestatīšana 
1  Gaidīšanas režīmā nospiediet un vismaz 

2 sekundes turiet nospiestu mazo pogu 
labajā pusē, lai parādītu izvēlni "CLOCK".

2  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
apstiprinātu pulksteņa iestatīšanas režīma 
aktivizēšanu, sāk mirgot laika formāts [12H] 
vai [24H].

3  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
atlasītu [12H] vai [24H].

4  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
apstiprinātu, stundu cipari sāk mirgot.

5  Atkārtojiet iepriekšējās 3. – 4. darbības, lai 
iestatītu stundas un minūtes.

Piezīme

•	 Ja	10	sekunžu	laikā	netiek	nospiesta	neviena	
poga, skaļrunis automātiski iziet no pulksteņa 
iestatīšanas režīma.
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Pulksteņa laika automātiskā 
sinhronizēšana

Ja pulkstenis nav iestatīts, noskaņojot RDS/
DAB radiostaciju, kas pārraida laika signālus, 
skaļruni var sinhronizēt automātiski ar RDS/
DAB stacijas pārraidīto laiku.

Pulksteņa laika manuālā 
sinhronizēšana

Ja pulkstenis ir iestatīts, noskaņojot RDS/
DAB radio staciju, kas pārraida laika signālus, 
pulksteņa laiku var sinhronizēt manuāli šādi.

1  Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet 
nospiestu mazo pogu labajā pusē, lai 
parādītu izvēlni.

2  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
atlasītu izvēlni "INFO".

3  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
apstiprinātu savu izvēli.

4  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
atlasītu izvēlni "CT".

5  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
sinhronizētu pulksteņa laiku.

Ieslēgšana
Nospiediet mazo pogu kreisajā pusē, skaļrunis 
pārslēdzas uz pēdējo atlasīto avotu.

Pārslēgšana uz gaidīšanas 
režīmu
Nospiediet mazo pogu kreisajā pusē, lai 
pārslēgtu skaļruni gaidīšanas režīmā. Parādās 
laiks (ja iestatīts).

Skaļuma līmeņa noregulēšana
Lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni, 
pagrieziet mazo pogu labajā pusē.

4 Radio 
klausīšanās
Piezīme

•	 Pārliecinieties,	vai	antena	ir	pilnībā	izstiepta

DAB radio klausīšanās

DAB radiostacijas noskaņošana

1  Nospiediet mazo pogu kreisajā pusē, lai 
atlasītu DAB radio.

2  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
pārvietotos pa pieejamajām DAB stacijām.

DAB radio staciju skenēšana

1  Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet 
nospiestu mazo pogu labajā pusē, lai 
parādītu izvēlni "SCAN".

2  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
pārvietotos pa pieejamajām DAB stacijām un 
pēc tam pārraidītu pirmo pieejamo staciju.
- Mirgo "SCANNING".

DAB radio staciju manuālā glabāšana

Piezīme

•	 Jūs	varat	saglabāt	ne	vairāk	kā	20	DAB	radiostacijas.

1  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
noskaņotos uz DAB radiostaciju.

2  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
aktivizētu programmēšanas režīmu.

3  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
atlasītu iepriekš iestatītu numuru.

4  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
apstiprinātu stacijas saglabāšanu.

5  Atkārtojiet 1. - 4. darbības, lai saglabātu 
citas DAB stacijas.
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Piezīme

•	 Ja	skaļrunis	tiek	atvienots	no	strāvas	vai	rodas	
strāvas padeves pārtraukums, iepriekš iestatītās 
stacijas netiks izdzēstas.

Iepriekš iestatītu DAB radiostaciju 
atlasīšana

Pagrieziet lielo pogu kreisajā pusē, lai atlasītu 
vēlamo sākotnējo numuru.
Skaļrunis automātiski noskaņosies uz atlasīto 
staciju.

DAB informācijas displejs

DAB pakalpojuma informāciju varat apskatīt 
šādos režīmos. 

1  Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet 
nospiestu mazo pogu labajā pusē, lai 
parādītu izvēlni.

2  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
atlasītu izvēlni "INFO".

3  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
apstiprinātu savu izvēli.

4  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
apskatītu informāciju.

5  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
izietu no informācijas skata.

Informācijas saraksts ir šāds.
- Stacijas nosaukums
- Grupas nosaukums
- Pulkstenis
-  DLS (Dynamic Label Segment - dinamiskās 

etiķetes segments)
- Signāla stiprums
- Programmas tips
- Frekvence
- Bitu ātrums
- Audio

Piezīme

•	 Atkarībā	no	DAB	radiostacijas,	kuru	noskaņojat,	
daži informācijas režīmi var nebūt pieejami.

FM radio klausīšanās

FM radiostacijas manuālā 
noskaņošana

1  Pagrieziet mazo pogu kreisajā pusē, lai 
atlasītu FM radio.

2  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
pielāgotu FM frekvenci, līdz atrodat 
vajadzīgo staciju.

FM radiostacijas saglabāšana

Piezīme

•	 Jūs	varat	saglabāt	ne	vairāk	kā	20	FM	
radiostacijas.

 Automātiski

1  Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet 
nospiestu mazo pogu labajā pusē, lai 
parādītu izvēlni "SCAN".

2  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
saglabātu visas pieejamās FM radiostacijas 
un pārraidītu pirmo staciju.
- Mirgo "SCANNING".

 Manuāli

1  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
noskaņotos uz FM radiostaciju.

2  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
aktivizētu programmēšanas režīmu.

3  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
atlasītu iepriekš iestatītu numuru.

4  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
apstiprinātu stacijas saglabāšanu.

5  Atkārtojiet 1. - 4. darbības, lai saglabātu 

citas FM stacijas.

Piezīme

•	 Ja	skaļrunis	tiek	atvienots	no	strāvas	vai	rodas	
strāvas padeves pārtraukums, iepriekš iestatītās 
stacijas netiks izdzēstas.



LV   9

Iepriekš iestatītas FM radiostacijas 
atlase

Pagrieziet lielo pogu kreisajā pusē, lai atlasītu 
vēlamo sākotnējo numuru.
Skaļrunis automātiski noskaņosies uz atlasīto 
staciju.

RDS informācijas rādījums

RDS (Radio Data System) (radio datu sistēma) 
ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt 
papildu informāciju.

1  Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet 
nospiestu mazo pogu labajā pusē, lai 
parādītu izvēlni.

2  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
atlasītu izvēlni "INFO".

3  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
apstiprinātu savu izvēli.

4  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
apskatītu informāciju.

5  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
izietu no informācijas skata.

Informācijas saraksts ir šāds.
- Stacijas nosaukums
-  Programmas tips, piemēram, [NEWS] 

(ziņas), [SPORT] (sports), [POP M] 
(popmūzika)...

- Laiks
- Teksts
- Frekvence

Piezīme

•	 Atkarībā	no	RDS	radiostacijas,	kuru	noskaņojat,	
daži informācijas režīmi var nebūt pieejami.

5 Bluetooth

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  Pagrieziet mazo pogu kreisajā pusē, lai 
atlasītu BT, mirgo "BT".

2  Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, lai to 
varētu atrast.

3  Savienošanai pārī atlasiet ierīcē "Philips 
VS700".
-  Vecākai ierīcei savienošanai pārī ievadiet 

paroli 0000.
-  Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, 

deg "BT".

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

Atskaņošanas vadība
Atskaņošanas laikā
-  Lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni, 

pagrieziet mazo pogu labajā pusē.
-  Lai atskaņotu/apturētu, nospiediet mazo 

pogu labajā pusē.
-  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai pārietu 

uz iepriekšējo/nākamo celiņu.

Bluetooth savienojuma pārī 
atvienošana

1  Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet 
nospiestu mazo pogu labajā pusē, lai 
parādītu izvēlni "CLEAR BT".

2  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
apstiprinātu, mirgo "BT".
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6 Citas funkcijas

Miega taimera iestatīšana
Varat iestatīt, lai skaļrunis pēc noteikta laika 
automātiski izslēgtos.

1  Kad skaļrunis ir ieslēgts, nospiediet un 
vismaz 2 sekundes turiet mazo pogu labajā 
pusē, lai parādītu izvēlni.

2  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
atlasītu izvēlni "SLEEP".

3  Nospiediet mazo pogu labajā pusē, lai 
apstiprinātu savu izvēli.

4  Pagrieziet lielo pogu labajā pusē, lai 
atlasītu iestatīto laika periodu (minūtēs:  
15, 30, 45, 60).

Piezīme

•	 Ja	ir	atlasīts	"OFF",	miega	taimeris	neaktivizējas.

5  Nospiediet labo pogu labajā pusē, lai 
apstiprinātu atlasi, tiek parādīts "Zz".

7 Informācija par 
preci

Vispārīga informācija

Jaudas prasības 100-240 V, 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš 22 W

Dizmēri (P x A x Dz) 335 x 185 x 148 mm

Svars (galvenā ierīce) 2,52 kg

Uztvērējs

Regulēšanas diapazons FM: 87,5 - 108 MHz

DAB

Frekvenču diapazons Josla III (174 - 240 MHz)

Pastiprinātājs

Izejas jauda 10 W x 2

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. 10 m

Savietojami Bluetooth profili A2DP

Piezīme

•	 Informācija	par	preci	var	tikt	mainīta	bez	
iepriekšēja brīdinājuma.
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8 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	maiņstrāvas	vads	ir	

pievienots pareizi.
•	 	Pārliecinieties,	vai	maiņstrāvas	

kontaktligzdā ir strāvas padeve.

Nav skaņas
•	 	Noregulēt	skaļumu.

Skaļrunis nereaģē
•	 	Atkārtoti	pievienojiet	maiņstrāvas	spraudni	

un pēc tam atkal ieslēdziet skaļruni. 

Slikta radio uztveršana
•	 	Palieliniet	attālumu	starp	skaļruni	un	TV	vai	

citu starojuma avotu.
•	 	Pilnībā	pagariniet	antenu.	

Pulksteņa iestatījums ir izdzēsts
•	 	Strāvas	padeve	ir	pārtraukta	vai	

maiņstrāvas vads ir atvienots.
•	 	Atiestatīt	pulksteni.	

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

caur šo skaļruni bezvadu režīmā.

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.
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