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1 Pomembno

Pomembna varnostna 
navodila
- Preberite ta navodila.
- Shranite ta navodila..
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Upoštevajte vsa navodila.
- Te naprave ne uporabljajte v bližini vode.
- Čistite jo samo s suho krpo.
- Ne prekrivajte rež za prezračevanje. 
  Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
-  Naprave ne nameščajte blizu virov toplote, 

kot so radiatorji, grelni registri, peči ali 
drugi zvočniki (vključno z ojačevalniki), 
ki ustvarjajo toploto.

-  Napajalni kabel položite tako, da nanj ne 
boste stopili ali ga preščipnili, posebno 
pri vtičih, sprejemnikih ali točkah, kjer ti 
izhajajo iz zvočnika.

-  Uporabljajte samo priključke ali dodatno 
opremo, ki jo navede proizvajalec.

-  Zvočnik izklopite v primeru nevihte ali 
kadar ga dalj časa ne boste uporabljali.

-  Za vsakršno servisiranje se obrnite na 
usposobljenega serviserja. Servisiranje 
je potrebno, če je zvočnik kakor koli 
poškodovan, na primer, če je poškodovan 
napajalni kabel ali vtičnica, če nanj polijete 
tekočino, če v zvočnik padejo predmeti, če 
je zvočnik izpostavljen dežju ali vlagi, če ne 
deluje, kot je običajno ali, če je padel na 
tla.

-  Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju 
ali škropljenju.

-  Na zvočnik ne postavljajte predmetov, 
ki predstavljajo tveganje (npr. predmetov, 
ki vsebujejo tekočino ali sveč).

-  Uporabljajte samo takšne vire napajanja, 
kot so navedeni v priročniku.

-  Če za odklop naprave uporabljate glavni 
napajalni kabel ali spenjačo, mora biti 
naprava za izklop v delujočem stanju.

Opozorilo

•	 Ne	odstranjujte	ohišja	zvočnika.
•		 Nikoli	ne	podmazujte	delov	tega	zvočnika.
•	 Postavite	zvočnik	na	ravno,	trdno	in	stabilno	

podlago.
•	 Ne	nameščajte	zvočnika	na	drugo	električno	

opremo.
•	 Zvočnik	uporabljajte	samo	v	notranjih	prostorih.	

Hranite zvočnik varen pred vodo, vlago in 
predmeti, ki vsebujejo tekočino.

•	 Hranite	zvočnik	varen	pred	neposredno	sončno	
svetlobo, odprtim plamenom ali vročino.

Obvestilo

TP Vision Europe B.V. potrjuje, da je izdelek 
v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi 
relevantnimi odločbami Direktive 2014/53/EU. 
Izjavo o skladnosti najdete na naslovu  
www.philips.com/support

Ta zvočnik je narejen iz visoko kakovostnih 
materialov in komponent, katere je mogoče 
reciklirati in ponovno uporabiti.

Simbol prekrižanega koša za smeti na izdelku 
pomeni, da je izdelek zajet v evropsko 
Direktivo 2012/19/EU.
Pozanimajte se o vašem lokalnem sistemu 
ločevanja in zbiranja električnih in elektronskih 
odpadkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi pravili in izdelkov 
ne odstranjujte z običajnimi gospodinjskimi 
smetmi. S pravilnim odstranjevanjem vaših 
starih naprav pomagate pri preprečevanju 
negativnega vpliva na okolje in na zdravje 
ljudi. 
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Vaš zvočnik vsebuje baterije v skladu z 
evropsko direktivo 2013/56/EU, zato izdelka 
ni dovoljeno odstranjevati skupaj z običajnimi 
gospodinjskimi odpadki. Pozanimajte se 
o lokalnih pravilih glede ločenega zbiranja 
baterij, saj bo pravilno odstranjevanje 
pripomoglo k preprečevanju negativnih 
posledic za okolje in človeško zdravje.

Okoljevarstvene informacije
Opuščena je vsa odvečna embalaža. 
Embalažo smo poskušali narediti tako, da jo 
je mogoče preprosto ločiti na tri materiale: 
karton (škatla), polistirenska pena (razdelitev) 
in polieten (vrečke, zaščitna plast iz pene).
Vaš zvočnik je narejen iz reciklažnih in 
ponovno uporabnih materialov, če ga razstavi 
za to specializirano podjetje. Upoštevajte 
lokalne predpise glede odlaganja embalaže, 
praznih baterij in stare opreme.

Opomba

•	 Tipska	ploščica	je	na	zadnji	strani	zvočnika.
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2 Vaš FB/
DAB radijski 
sprejemnik

Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri 
Phillipsu! Da bi lahko v celoti izkoristili podporo, 
ki jo nudi Philips, registrirajte vaš zvočnik na 
naslovu www.philips.com/welcome.

Predstavitev
S tem zvočnikov lahko uživate FM radio in 
digitalno predvajanje predvajanje radijskih 
postaj (DAB).

Več o DAB radiu

O digitalnem predvajanju radijskih 
postaj (DAB)
DAB (digitalno oddajanje radijskih postaj) 
je nov način oddajanja radijskih postaj prek 
mreže zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem 
zagotavlja večjo izbiro in več informacij s 
kristalno jasnim zvokom brez hreščanja.
–  Tehnologija omogoča, da se lahko 

sprejemnik priključi na najmočnejši signal, 
kar ga lahko najde.

–  Pri DAB radijskih postajah ni frekvenc, 
ki bi si jih bilo potrebno zapomniti in seti 
so uglašeni po imenu postaje tako, da 
povratek ni mogoč.

Kaj je multipleks?
Delovanje digitalnega radia sestavlja 
posamezen blok frekvenc, imenovan 
multipleks. Vsak multipleks sestavlja spekter 
frekvenc, kot je pas III za DAB oddajanja.

DAB ODDAJNIKI IN DLS-JI
Vsak DAB oddajnik (ali operater multipleksa) 
zagotavlja tudi besedilne in zvočne 
podatkovne storitve. 

Nekatere programe podpirajo segmenti z 
dinamičnimi oznakami (DLS). To so podatki, 
ki jih lahko na zaslonu svojega DAB radia 
berete kot drseče besedilo. Nekatere postaje 
oddajajo najnovejše novice, potovanja in 
vreme, kaj je na sporedu in kaj sledi, ter 
spletne naslove in telefonske številke.
Za več informacij o pokritosti in storitvah 
digitalnega radia, obiščite www.drdb.org.

Kaj paket vsebuje
Preverite in poiščite vsebino paketa:
•	 Glavna	enota
•	 AC	napajalni	kabel
•	 Vodič	za	hitri	začetek
•	 Garancija	v	svetovnem	merilu
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Pregled glavne enote
1. Majhen gumb (levo)

-  Če pritisnete: Se zvočnik vklopi, ali 
preklopi v način čakanja

-  Z obračanjem: Izberete vir
2. Velik gumb (levo)

-  Z obračanjem: Lahko izberete 
prednastavljeno radijsko postajo

3. Plošča zaslona
-  Prikaz trenutnega stanja

4. Majhen gumb (desno)
S pritiskom
-  potrdite izbiro iz menija
-  v načinu DAB/FM shranite radijske 

postaje
-  v načinu BT zaženete ali prekinete 

predvajanje
Z dvojnim pritiskom
-  se vrnete v predhodni meni
Če pritisnete in držite
-  vnesete meni
Če obrnete
-  prilagodite glasnost

5. Velik gumb (desno)
Če obrnete
-  izberete meni
-  v načinu DAB, izberete postajo DAB
-  v načinu FM se priklopite na postajo FM
-  v načinu BT, preklopite na predhodno/

naslednjo skladbo
6.	 AC~

-	 	Povezava	AC	napajalnega	kabla
7. Teleskopska antena
8. 5 V  2 A

-  Za napajanje zunanje opreme
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3 Kako začeti
Pozor

•	 Uporaba,	spreminjanje	ali	kakršno	koli	početje	
razen tukaj navedenega lahko privede do 
tveganega sevanja.

Vedno po vrsti sledite navodilom v tem 
poglavju.
Če pokličete Philips, vas bodo prosili za model 
in serijsko številko tega zvočnika. Številka 
modela in serijska številka sta odtisnjena na 
zadnji strani tega zvočnika. Številke napišite 
tukaj: 
Št. Modela _______________________
Serijska št. _______________________

Pripravite teleskopsko anteno
Za boljši sprejem docela izvlecite in usmerite 
teleskopsko anteno.

Namig

•	 Usmerite	anteno	kolikor	je	mogoče	stran	od	
televizije ali drugih oddajnikov, da preprečite 
interferenco.

Povezava napajanja

Pozor

•	 Tveganje	poškodbe	izdelka!	Zagotovite,	da	
napajalna napetost ustreza napetosti, navedeni 
na hrbtni ali spodnji strani naprave.

•	 Tveganje	električnega	udara!	Kabel	
enosmernega	napajanja	(AC)	vedno	izklopite	
neposredno iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za 
kabel.

•	 Uporabljajte	samo	napajalni	kabel,	ki	ga	
specificira proizvajalec, ali pa priloženega k tej 
napravi.

Opomba

•	 Tipska	ploščica	je	na	zadnji	strani	zvočnika.

AC~ vtičnico na zvočniku ali napajalno vtičnico 
na	steni	povežite	z	AC	napajalnim	kablom.

Prilagoditev svetlosti zaslona
1  V načinu čakanja pritisnite in držite manjši 

gumb na desni strani za 2 sekundi ali več 
da se prikaže meni.

2  Obrnite večji gumb na desno za izbiro 
menija "DIM".

3  Pritisnite manjši gumb na desni za 
potrditev izbire.

4  Obrnite večji gumb na desno za izbiro 
različnih ravni svetlosti zaslona.

Nastavitev ure 
1  V načinu čakanja pritisnite in držite manjši 

gumb na desni strani za 2 sekundi ali več 
da	se	prikaže	meni	"CLOCK".

2  Pritisnite in držite manjši gumb na 
desni strani za potrditev in vklop načina 
nastavitve ure; časovni format [12 H] ali 
[24 H] začne utripati.

3  Obrnite večji gumb na desno za izbiro [12 H] 
ali [24 H].

4  Pritisnite manjši gumb na desni za 
potrditev, pri čemer začnejo številke ure 
utripati.

5  Ponovite zgornje korake 3-4 za nastavitev 
ure in minute.

Opomba

•	 Če	10	sekund	ne	pritisnete	nobenega	gumba,	
bo zvočnik samodejno ugasnil nastavitev ure.
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Samodejna sinhronizacija časa ure

Če ura ni nastavljena, ko nastavite RDS/DAB 
radijsko postajo, se lahko zvočnik samodejno 
sinhronizira s časom, ki ga oddaja RDS/DAB 
postaja.

Ročna nastavitev časa ure

Če je ura že nastavljena, ko nastavite RDS/
DAB radijsko postajo, ki oddaja signal časa, 
lahko uro ročno sinhronizirate na naslednji 
način:

1  Za 2 sekundi pritisnite in držite majhni 
gumb na desnistrani, da se prikaže meni.

2  Obrnite večji gumb na desni strani, da 
izberete meni "INFO".

3  Pritisnite manjši gumb na desni za 
potrditev izbire.

4  Obrnite večji gumb na desni strani za izbiro 
menija	"CT".

5  Pritisnite manjši gumb na desni strani za 
sinhronizacijo časa ure.

Vklop
Pritisnite manjši gumb na levi strani, da 
zvočnik preklopi na zadnji izbrani vir.

Preklop v stanje 
pripravljenosti
Pritisnite manjši gumb na levi strani za preklop 
v način čakanja zvočnika. Prikaže se čas (če je 
nastavljen).

Prilagajanje jakosti zvoka
Z manjšim gumbom na desni strani lahko 
povečate/zmanjšate jakost zvoka.

4 Poslušanje 
radia
Opomba

•	 Prepričajte	se,	da	je	antena	docela	izvlečena

Poslušanje DAB radia

Nastavitev DAB radijskih postaj

1  Z obračanjem majhnega gumba na levi 
izberite DAB radijsko postajo.

2  Z obračanjem velikega gumba na desni 
strani lahkoiščete in menjavate DAB 
postaje.

Skeniranje DAB radijskih postaj

1  Pritisnite in držite manjši gumb na desni 
strani za 2 sekundi, da se prikaže meni 
"SCAN".

2  Pritisnite manjši gumb na desni strani za 
iskanje DAB postaj in nato predvajanje prve 
postaje, ki je na voljo.
-	 "SCANNING"	utripa.

Ročno shranjevanje DAB radijskih 
postaj

Opomba

•	 Shranite	lahko	največ	20	DAB	radijskih	postaj.

1  Obračajte veliki gumb na desni strani za 
nastavitev DAB radijske postaje.

2  Pritisnite majhni gumb na desni strani za 
aktivacijo načina programiranja.

3  Obračajte veliki gumb na desni strani za 
izbiro pred nastavljene številke.

4  Pritisnite manjši gumb na desni strani za 
potrditev shranjevanja postaje.

5  Ponovite korake 1 do 4 za shranjevanje 
drugih DAB postaj.
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Opomba

•	 Če	je	zvočnik	izklopljen	ali	pride	do	izpada	
napajanja, pred nastavljene postaje ne bodo 
izbrisane.

Izberite pred nastavljeno DAB 
radijsko postajo

Z obračanjem velikega gumba na levi strani 
lahko izberete želeno pred nastavljeno 
številko.
Zvočnik bo samodejno poiskal in nastavil 
izbrano postajo.

Prikaz informacij DAB

Informacije za storitve DAB lahko vidite v 
naslednjih načinih. 

1  Za 2 sekundi pritisnite in držite majhni 
gumb na desnistrani, da se prikaže meni.

2  Obrnite večji gumb na desni strani, da 
izberete meni "INFO".

3  Pritisnite manjši gumb na desni za 
potrditev izbire.

4  Obračajte večji gumb na desni strani za 
pregled podatkov.

5  Pritisnite manjši gumb na desni strani za 
izhod iz pogleda informacij.

Seznam podatkov je naslednji:
- Ime postaje
- Ime skupine
- Ura
- DLS (Dynamic Label Segment)
- Moč signala
- Vrsta programa
- Frekvenca
- Hitrost v bitih
- Zvok

Opomba

•	 Odvisno	radijske	postaje	DAB,	ki	jo	želite	
nastaviti, nekatere informacije morda ne bodo 
na voljo, 

Poslušanje FM radia

Ročna nastavitev FM radijskih postaj

1  Obračajte manjši gumb na levi strani za 
izbiro FM radia.

2  Obračajte veliki gumb na desni straniza 
prilagoditev FM frekvence, dokler ne 
najdete radijske postaje, ki jo želite.

Shranjevanje FM radijskih postaj

Opomba

•	 Shranite	lahko	največ	20	FM	radijskih	postaj.

 Samodejno

1  Pritisnite in držite manjši gumb na desni 
strani za 2 sekundi, da se prikaže meni 
"SCAN".

2  Pritisnite in držite manjši gumb na desni 
strani za shranjevanje vseh FM radijskih 
postaj, ki so na voljo in predvajanje prve 
postaje.
-	 "SCANNING"	utripa.

 Ročno

1  Obračajte veliki gumb na desni strani za 
nastavitev FM radijske postaje.

2  Pritisnite majhni gumb na desni strani za 
aktivacijo načina programiranja.

3  Obračajte veliki gumb na desni strani za 
izbiro pred nastavljene številke.

4  Pritisnite manjši gumb na desni strani za 
potrditev shranjevanja postaje.

5  Ponovite korake 1 do 4 za shranjevanje 
drugih FM postaj.

Opomba

•	 Če	je	zvočnik	izklopljen	ali	pride	do	izpada	
napajanja, pred nastavljene postaje ne bodo 
izbrisane.
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Izberite prednastavljeno FM radijsko 
postajo

Z obračanjem velikega gumba na levi strani 
lahko izberete želeno pred nastavljeno 
številko.
Zvočnik bo samodejno poiskal in nastavil 
izbrano postajo.

Prikaz RDS informacij

RDS (radijski podatkovni sistem) je storitev, ki 
FM postajam omogoča prikazovanje dodatnih 
informacij.

1  Za 2 sekundi pritisnite in držite majhni 
gumb na desnistrani, da se prikaže meni.

2  Obrnite večji gumb na desni strani, da 
izberete meni "INFO".

3  Pritisnite manjši gumb na desni za 
potrditev izbire.

4  Obračajte večji gumb na desni strani za 
pregled podatkov.

5  Pritisnite manjši gumb na desni strani za 
izhod iz pogleda informacij.

Seznam podatkov je naslednji:
- Ime postaje
-  Vrsta programa, kot so [NEWS] (novice), 

[SPOR T] (šport), [POP M] (pop glasba)...
- Čas
- Besedilo
- Frekvenca

Opomba

•	 Odvisno	radijske	postaje,	ki	jo	želite	nastaviti,	
nekatere informacije morda ne bodo na voljo,

5 Bluetooth

Predvajanje z naprave Bluetooth
S katere koli naprave lahko na ta zvočnik 
pretakate zvočne vsebine preko povezave 
Bluetooth.

Opomba

•	 Da	bo	vaša	naprava	vidna	pred	seznanjanjem,	
morate imeti vklopljen Bluetooth.

•	 Zvočnik	in	napravo	postavite	na	oddaljenost	
zaznavanja Bluetooth, približno 10 metrov.

1  Obrnite majhen gumb na levi strani na 
izbiro BT, "BT" utripa.

2  Na napravi Bluetooth vklopite Bluetooth, 
da bo ta vidna.

3  Izberite "Philips VS700" na napravi za 
seznanjenje.
-  Za starejšo napravo je geslo za 

seznanjanje 0000.
-  Če je povezava uspešna, bo zasvetila 

lučka "BT".

4  Za pretakanje glasbe pritisnite gumb B na 
napravi Bluetooth.

Upravljanje predvajanja
Med predvajanjem
-  Z obračanjem majhnega gumba na desni 

strani lahko povečate/zmanjšate glasnost 
zvoka.

-  Pritisnite majhen gumb na desni strani za 
predvajanje/prekinitev.

-  Z obračanjem velikega gumba na desni 
strani lahko preklopite na prejšnjo/
naslednjo skladbo.

Razvezava seznanjanja z Bluetooth

1  S pritiskom in držanjem majhnega gumba 
na desni strani za 2 sekundo ali več se vam 
prikaže	meni	"CLEAR	BT".

2  Potrdite z majhnim gumbom na desni 
strani "BT" utripa.
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6 Druge funkcije

Nastavitev časovnika spanja
Zvočnik lahko nastavite tako, da se po 
določenem času ustavi samodejno.

1  Ko je zvočnik vklopljen, pritisnite in držite 
majhen gumb na desni strani za 2 sekundi 
ali več, da se vam prikaže meni.

2  Obrnite veliki gumb na desni strani za 
izbiro menija "SPANJE".

3  Pritisnite manjši gumb na desni za 
potrditev izbire.

4  Z obračanjem velikega gumba na desni 
strani izberite določeno časovno obdobje 
(v minutah: 15, 30, 45, 60).

Opomba

•	 Če	izberete	"OFF",	se	časovnik	spanja	ne	bo	
vklopil.

5  Pritisnite majhen gumb na desni strani za 
potrditev izbire.Prikaže se "Zz".

7 Informacije o 
izdelku

Splošne informacije

Zahteve napajanja 100-240 V, 50/60 Hz

Poraba energije 22 W

Mere (W x H x D) 335 x 185 x 148 mm

Teža (glavna enota) 2,52 kg

Sprejemnik

Razpon sprejema FM: 87,5 - 108 MHz

DAB

Frekvenčno območje Band III (174 - 240 MHz)

Ojačevalec

Izhodna moč 10 W x 2

Frekvenčni odziv 100 - 20000 Hz

Razmerje signal/šum > 70 dB

Zvočniki

Impendanca zvočnika 4 Ω

Maksimalna vhodna moč 
zvočnika

10 W

Pogon zvočnika 3" polne zmogljivosti

Bluetooth

Različica Bluetooth 5.0

Frekvenčno območje 2402 - 2480 MHz

Največja oddajna moč 5 dBm

Največji domet komunikacije prb. 10 m

Kompatibilni profili Bluetooth A2DP

Opomba

•	 Tehnični	podatki	se	lahko	spremenijo	brez	
predhodne najave
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8 Odpravljanje 
težav
Opozorilo

•	 Ne	odstranjujte	ohišja	zvočnika.

Da bi ohranili garancijo, zvočnika ne 
poskušajte popravljati sami.
Če pri uporabi naletite na težave, pred zahtevo 
po servisiranju preverite naslednje. Če težave 
ne morete odpraviti, pojdite na spletno stran 
Phillips (www.philips.com/welcome). Kadar 
pokličete Philips imejte napravo pri sebi, ter 
pripravljeno številko modela in serijsko številko.

Naprava se ne vklopi
•	 	Prepričajte	se,	da	je	AC	kabel	pravilno	

povezan.
•	 	Preverite,	ali	je	električna	vtičnica	pod	

napetostjo.

Ni zvoka
•	 	Prilagodite	glasnost.

Zvočnik se ne odziva
•	 	Izklopite	in	ponovno	vklopite	AC	napajalni	

vtič, nato ponovno vklopite zvočnik.

Šibak radijski sprejem
•	 	Povečajte	razdaljo	med	zvočnikom	in	vašo	

televizijo ali drugim virom sevanja.
•	 	Docela	raztegnite	anteno.	

Izbrisana je nastavitev ure
•	 	Napajanje	je	moteno,	ali	pa	je	izklopljen	

kabel	AC.
•	 	Ponovno	nastavite	uro.	

Kljub uspešni povezavi Bluetooth na 
zvočniku ni mogoče predvajati glasbe.
-  Naprave ni mogoče uporabiti za brezžično 

predvajanje glasbe preko tega zvočnika.

Po povezavi z napravo, ki je omogočena 
za Bluetooth, je kakovost zvoka slaba.
-	 	Gre	za	slab	sprejem	Bluetooth.	Premaknite	

napravo bliže zvočniku ali odstranite ovire 
med njima.

Povezava s tem zvočnikom ni mogoča
-  Naprava ne podpira profilov za ta zvočnik.
-  Funkcija Bluetooth za ta zvočnik ni 

omogočena. Navodila za omogočanje te 
funkcije najdete v priročniku za uporabnike 
zvočnika.

-  Ta zvočnik ni v načinu seznanjanja.
-  Ta zvočnik je že povezan z drugo napravo, 

ki je omogočena za Bluetooth. Prekinite 
povezavo s to napravo in poskusite znova.
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