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Norėdami gauti pagalbos užregistruokite savo produktą:
www.philips.com/support

Belaidis namų 
garsiakalbis
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5G „WiFi“ įrenginiams

Svarbios saugos instrukcijos   

Įspėjimas

Sauga

Pagalba ir palaikymas

1 Svarbu 

Sekite interneto svetainėje pateiktus 
nurodymus norėdami pasirinkti savo kalbą, 
tada įveskite savo produkto modelio numerį. 
Arba galite susisiekti su klientų aptarnavimu 
savo šalyje. Prieš susisiekdami užsirašykite 
savo produkto modelio ir serijos numerius. 
Juos galite rasti savo produkto galinėje arba 
apatinėje dalyje.

• Įsitikinkite, kad maitinimo tinklo įtampa 
atitinka ant galinės ar apatinės įrenginio 
dalies nurodytą įtampą.

• Saugokite garsiakalbį nuo vandens lašų ar 
purslų.

• Ant garsiakalbio nedėkite jokių pavojaus 
šaltinių (pvz., skysčiu pripildytų daiktų, 
degančių žvakių).

• Įsitikinkite, kad aplink garsiakalbį yra 
pakankamai daug vietos ventiliacijai.

• Garsiakalbį naudokite saugiai, aplinkos 
temperatūroje nuo 0°C iki 45°C.

• Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.

Įrenginys skirtas naudojimui tik 5150–5350 MHz 
dažnių juostoje, patalpose, siekiant sumažinti 
galimus žalingus trukdžius gretimų kanalų 
mobiliosioms sistemoms.

• Niekada nenuimkite garsiakalbio korpuso.
• Niekada nebandykite sutepti jokių garsiakalbio 

dalių.
• Garsiakalbį statykite ant lygaus, kieto ir stabilaus 

paviršiaus.
• Niekada nestatykite garsiakalbio ant kitos 

elektrinės įrangos.
• Garsiakalbį naudokite tik patalpose. Laikykite 

garsiakalbį atokiai nuo vandens, drėgmės ir 
skysčiais pripildytų daiktų.

• Saugokite garsiakalbį nuo tiesioginių saulės 
spindulių, atviros ugnies ar šilumos šaltinių.

• Akumuliatorių pakeitus neteisingo tipo 
akumuliatoriumi kyla sprogimo pavojus.

Jei reikia išsamios pagalbos internetu, 
apsilankykite www.philips.com/support, 
norėdami:
• atsisiųsti naudotojo vadovą ir greitosios 

pradžios vadovą
• peržiūrėti vaizdo pamokas (pasiekiama tik 

tam tikriems modeliams)
• surasti atsakymų į dažnai užduodamus 

klausimus (D.U.K.)
• el. paštu atsiųsti mums klausimą
• kalbėtis su aptarnavimo atstovu
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• Paleidimas, pristabdymas ar tęsimas 
„Bluetooth“/„Play-Fi“ atkūrimo metu.

• Paspauskite     ir      mygtukus kartą 
norėdami pasirinkti sekančią LED 
spalvą.

• Paspauskite norėdami padidinti ar 
sumažinti garsumą.

• Paspauskite     ir      mygtukus kartą 
norėdami padidinti LED šviesumą.

• Paspauskite     ir      mygtukus kartą 
norėdami sumažinti LED šviesumą.

Kas yra dėžutėje

Garsiakalbio apžvalga
„Wi-Fi“ LED indikatorius (baltas)

LED būsena Būsena

Mirksi dukart

Dega

Mirksi

„Wi-Fi“ sąrankos mygtukas

Aptarnavimui

2 Jūsų belaidis 
garsiakalbis 

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus 
prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus 
„Philips“ teikiamo palaikymo privalumus 
užregistruokite savo produktą 
www.philips.com/support.

Patikrinkite ir nustatykite pakuotės turinį:

• Garsiakalbis
• Maitinimo kabelis
• Greitosios pradžios vadovas
• Saugos duomenų lapas
• Pasaulinė garantija

• Būsenos nurodymas.

• Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite 
norėdami įjungti susiejimo su 
„Ambilight“ televizoriumi režimą.

• Paspauskite norėdami pasirinkti LED 
šviesos režimą.

„Wi-Fi“ prieigos taško 
(AP) režimas

Apsaugotos „Wi-Fi“ 
sąrankos (WPS) režimas

Prijungta/susieta 
sėkmingai

• „Play-Fi“ skirtos „Wi-Fi“ sąrankos 
suaktyvinimas.

• Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite 
mygtuką norėdami suaktyvinti WPS 
režimą.

• Paspauskite ir 8 sekundes palaikykite 
mygtuką norėdami suaktyvinti AP 
režimą.

• USB lizdas skirtas tik garsiakalbio 
progr. įrangos atnaujinimui. Atkūrimo 
funkcija nepalaikoma.  

10
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AC ∼  lizdo.

AUX IN
 

NUST. IŠ NAUJO

Įmontuota LED šviesa

• Prijungimas prie maitinimo šaltinio.

• Paspauskite ir palaikykite norėdami 
suaktyvinti susiejimo funkciją arba 
atjungti nuo esamo susieto 
„Bluetooth“ įrenginio. 

• Smailiu daiktu paspauskite ir 
palaikykite 5 sekundes norėdami 
atkurti gamyklinius nustatymus.

• Garso įvesties lizdas (3,5 mm) išorinio 
garso įrenginio prijungimui.
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Įjungimas ir išjungimas

LED būsena Būsena

3 Kaip pradėti 
naudoti

Maitinimo prijungimas
• Garsiakalbis maitinamas AC įvestimi.

• Sujunkite garsiakalbio AC IN lizdą su 
elektros tinklo lizdu (19 V      2,1 A) 
naudodami komplekte esantį maitinimo 
kabelį.

• Produkto apgadinimo pavojus! Įsitikinkite, 
kad maitinimo tinklo įtampa atitinka 
įrenginio galinėje dalyje nurodytą įtampą.

Bandoma prisijungti 
prie maršruto 
parinktuvo

„Wi-Fi“ ryšys 
užmegztas sėkmingai 

„Wi-Fi“ ryšys nepavyko

20 sekundžių mirksi 
mėlyna spalva 

Išjungtas

5 sekundes mirksi 
raudonai

• Naudotojui garsiakalbio nenaudojus ar neatkūrus 
muzikos 15 minučių jis automatiškai išsijungia.

Pastaba

Norėdami išjungti garsiakalbį, atjunkite 
maitinimo kabelį nuo elektros tinklo lizdo. 
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Norėdami įjungti „Wi-Fi“ susiejimo 
režimą paspauskite ir 8 sekundes 
palaikykite       mygtuką ant garsiakalbio 
nugarėlės.

Kol garsiakalbyje pasigirs antras 
garsas, tada atleiskite mygtuką. 

(Tik „iOS“ ir „Android“ versijoms)

1

2

3

4

5

4 Prijungimas

Prijungimas prie „Wi-Fi“ 
(Belaidis veikimas)

Prijungus šį įrenginį ir mobiliuosius 
telefonus, planšetes (tokius, kaip „iPad“, 
„iPhone“, „iPod touch“, „Android“ telefonus, 
t. t.) prie to paties „Wi-Fi“ tinklo galite 
naudoti „DTS Play-Fi“ palaikančią „Philips 
Sound App“ norėdami valdyti garsiakalbį ir 
klausytis garso failų.  

Prijunkite telefoną ar planšetę prie to 
paties „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio norite 
prijungti savo belaidį garsiakalbį.  

Savo telefone ar planšetėje atsisiųskite 
ir įdiekite „DTS Play-Fi“ palaikančią 
„Philips Sound App“ programą.

• Įsitikinkite, kad maršruto parinktuvas 
įjungtas ir tinkamai veikia.

Palaukite kol viršuje esantis „Wi-Fi“ 
indikatorius iš greito mirksėjimo pasikeis į 
lėtą pulsavimą. Lėtas pulsavimas rodo, 
kad garsiakalbyje įjungiamas „Wi-Fi“ 
sąrankos režimas.

Paleiskite „DTS Play-Fi“ palaikančią 
„Philips Sound App“. Norėdami prijungti 
šį produktą prie „Wi-Fi“ tinklo sekite 
programoje pateiktus nurodymus. 
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Pastaba

Tik „iOS“ versijai

• Eikite į Nustatymus. • Pasirinkite „Wi-Fi“ 
nustatymus.

6
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Prisijungus galite keisti įrenginio 
pavadinimą. Galima rinktis iš kelių 
siūlomų pavadinimų arba susikurti 
individualų pavadinimų sąrašo 
pabaigoje pasirinkus „Custom name“. 
Kitu atveju naudojamas numatytasis 
pavadinimas.

Prisijungus šis produktas gali atlikti progr. 
įrangos atnaujinimą. Į naujausią progr. 
įrangos versiją atnaujinkite pradinės 
sąrankos metu. Progr. įrangos 
atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. 
Atnaujinimo metu neatjunkite 
garsiakalbio, neišjunkite įrenginio ir 
nepalikite tinklo. 

Sėkmingai užmezgus „Wi-Fi“ ryšį viršuje 
esantis „Wi-Fi“ indikatorius nustos 
pulsuoti ir degs nuolat. Atlikus produkto 
sąranką jūsų „Wi-Fi“ tinkle galėsite jį 
valdyti bet kokiu prie to paties tinklo 
prijungtu išmaniuoju telefonu ar 
planšete.

Norint užbaigti produkto „Wi-Fi“ sąranką, 
„iPhone“ naudojamas „Wi-Fi“ tinklas turėtų būti 
laikinai perjungtas į „Play-Fi“ įrenginio AP, o 
„Philips Sound App“ paleista iš naujo. Žr. toliau 
pateiktus žingsnius:

• „Wi-Fi“ sąrankos metu 
pasirinkite „Play-Fi“ 
įrenginį

• Norėdami tęsti 
sąranką grįžkite į 
„Philips Sound App“. 

8



• Susiejus produktas gali atlikti progr. įrangos 
atnaujinimą. Atlikus pradinę sąranką reikia atnaujinti. 
Neatnaujinus gali būti pasiekiamos ne visos produkto 
funkcijos.

• Jei pradinė sąranką nepavyko, 8 sekundes palaikykite 
nuspaustą garsiakalbio „Wi-Fi“ mygtuką kol pasigirs 
antras garsas ir „Wi-Fi“ šviesa imsi lėtai pulsuoti. 
Nustatykite „Wi-Fi“ ryšį iš naujo, iš naujo paleiskite 
programą ir pradėkite sąranką iš naujo.

• Norint pakeisti iš vieno tinklo į kitą reikia iš naujo atlikti 
sąranką. Norėdami iš naujo nustatyti „Wi-Fi“ ryšį 
paspauskite ir 8 sekundes palaikykite        („Wi-Fi“) 
mygtuką.

„AirPlay“ sąranka

1  

2 

3 

4 

Pastaba

WPS režimas

1  

2 

3 

Pastaba

Norėdami nustatyti „iOS“ įrenginio („iOS“ 7 ar 
naujesnės versijos) ir garsiakalbio „Wi-Fi“ ryšį 
naudokite „AirPlay“. 

Prisijungus šis produktas gali atlikti progr. 
įrangos atnaujinimą.
Į naujausią progr. įrangos versiją atnaujinkite 
pradinės sąrankos metu. Progr. įrangos 
atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. 
Atnaujinimo metu neatjunkite garsiakalbio, 
neišjunkite įrenginio ir nepalikite tinklo. 

Prisijungus galite keisti įrenginio pavadinimą. 
Galima rinktis iš kelių siūlomų pavadinimų 
arba susikurti individualų pavadinimų sąrašo 
pabaigoje pasirinkus „Custom name“. Kitu 
atveju naudojamas numatytasis 
pavadinimas.

Paleiskite „DTS Play-Fi“ palaikančią „Philips 
Sound App“. Norėdami prijungti šį produktą 
prie „Wi-Fi“ tinklo sekite programoje 
pateiktus nurodymus.

Sėkmingai užmezgus „Wi-Fi“ ryšį 
korpuso priekyje esantis „Wi-Fi“ 
indikatorius nustos pulsuoti ir degs 
nuolat.
Atlikus produkto sąranką jūsų „Wi-Fi“ 
tinkle galėsite jį valdyti bet kokiu prie to 
paties tinklo prijungtu išmaniuoju 
telefonu ar planšete.

Muzikos atkūrimui naudojant programą 
ekrane bus rodoma „PLAY-FI“. 

„iOS“ įrenginys: Nustatymai > „Wi-Fi“ > 
Pasirinkti namų tinklą [Play-Fi Device 
(xxxxxx)]. 

Norėdami pradėti susiejimą sekite „DTS 
Play-Fi“ palaikančioje „Philips Sound 
App“ pateiktus nurodymus.

Paspauskite maršruto 
parinktuvo WPS 
mygtuką. 
Mygtukas įprastai 
pažymėtas WPS 
logotipu. 

Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite 
„Wi-Fi“ mygtuką. Pasigirs garsas ir 
„Wi-Fi“ šviesa ims mirksėti dukart. 

Jei jūsų maršruto parinktuvas palaiko 
apsaugotą „Wi-Fi“ sąranką (WPS), Ryšį galite 
užmegzti neįvedant slaptažodžio.  

• WPS nėra standartinė visų maršruto parinktuvų 
funkcija. Jei jūsų maršruto parinktuvas WPS nepalaiko, 
atlikite standartinę „Wi-Fi“ sąranką.

• Jei norite išeiti iš WPS režimo, paspauskite       („Wi-Fi“) 
mygtuką kartą arba jis bus automatiškai išjungtas po 
2 minučių.
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Susiejimas su „Ambilight“ 
televizoriumi

Galite nustatyt įmontuotą garsiakalbio LED 
šviesą sekti jūsų „Philips Ambilight“ 
televizoriaus spalvą. Arba galite nustatyti iš 
anksto nustatytą šviesos spalvos stilių arba 
šviesą išjungti.

Kelis kartus paspauskite garsiakalbio       
mygtuką norėdami keisti šviesos režimą: 
1. Veikimas su „Amblight“, 2. Foninis 
apšvietimas, 3. Išjungta. 

Muzikos sekimas

1  

2

3 

4

5

6

Regionas/
metai 2019 Serija 2020 Serija

OLED984/OLED934
OLED854/OLED804
8804/8204
7504/7394/7354/
7334/7304

OLED935
OLED865/OLED855/
OLED805
9435/9235/9005
8555/8545/
8535/8505

OLED984
OLED804
7374

OLED935
OLED805
8265/8215

5 Apšvietimo 
veikimas

• Susiejimo veikimo laikas baigiasi po 2 minučių.

Europa

Azijos ir 
Ramusis 

vandenynas

Pastaba

Nustatykite garsiakalbius, kad jie atitiktų 
„Ambilight“ televizoriaus spalvas. 
Garsiakalbis išplės televizoriaus ekrano 
„Ambilight“ efektą.

Garsiakalbis gali veikti su toliau nurodytomis 
„Phlips Ambilight“ televizorių serijomis:

Prieš pradedant sąranką įsitikinkite, kad 
garsiakalbis ir televizorius prijungti prie to 
paties „Wi-Fi“ tinklo.

Įjunkite „Philips Ambilight“ televizorių. 
„Ambilight“ televizoriaus sąranką reikia 
atlikti televizoriuje.

Suaktyvinkite kon�gūraciją kaip rodoma 
„Ambilight“ televizoriuje:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > 
Ambilight+Philips Wireless Home 
Speakers > Con�gure.

Sekite televizoriuje rodomus nurodymus. 
Norint įjungti susiejimo režimą su 
„Ambilight“ televizoriumi būsite nukreipti 
ilgai paspausti garsiakalbio       mygtuką.  

Garsiakalbiui veikiant susiejimo režimu 
mirksi geltonas LED.

Kai garsiakalbis susietas su „Ambilight“ 
televizoriumi garsiakalbio LED seks 
„Ambilight“ televizoriaus apšvietimą.

Jei nėra susieto „Ambilight“ televizoriaus 
arba televizorius atjungtas, garsiakalbio LED 
šviesa muzikos atkūrimo metu automatiškai 
perjungiama į Muzikos sekimą.
Galite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų 
pagal garsą kintančių stilių. 
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Norėdami nustatyti LED šviesą 
paspauskite garsiakalbio      mygtuką kol 
bus įjungtas 2 režimas „Foninis 
apšvietimas“.

Galite pasirinkti vieną iš anksto nustatytų 
spalvų stilių. Norėdami nustatyti spalvą 
paspauskite       ir         norėdami pasirinkti 
norimą spalvos stilių. 

Norėdami nustatyti LED šviesą 
paspauskite garsiakalbio       mygtuką 
kol bus įjungtas 1 režimas „Veikimas su 
„Ambilight““.

Galite pasirinkti vieną iš anksto 
nustatytų spalvų stilių. Norėdami 
nustatyti spalvą paspauskite       ir 
norėdami pasirinkti norimą spalvos 
stilių. 

1  

2

Foninio apšvietimo režimas

1

2

Šviesumo reguliavimas

Pasiekiami toliau nurodyti Muzikos sekimo stiliai:
• Šilta balta - Statiška numatytoji spalva
• Karšta lava - Kintanti raudona spalva
• Gilus vanduo - Kintanti mėlyna spalva
• Žalia gamta - Kintanti žalia spalva
• Oranžinė – Kintanti oranžinė spalva
• Citrina – Kintanti geltona spalva
• Levandos – Kintanti šviesi violetinė spalva

Pasiekiami toliau nurodyti foninio 
apšvietimo stiliai:

• Šilta balta - Statiška numatytoji spalva
• Karšta lava - Statiška raudona spalva
• Gilus vanduo - Statiška mėlyna spalva

Jūsų garsiakalbio foninio apšvietimo režimas 
(Poilsio režimas) leidžia perjungti LED šviesą 
(statišką šviesą) su arba be garso atkūrimo.
Taigi galite apšviesti kambarį LED šviesa. 

• Žalia gamta - Statiška žalia spalva
• Oranžinė – Statiška oranžinė spalva
• Citrina – Statiška geltona spalva
• Levandos – Statiška šviesi violetinė spalva

Pastaba

• Paspauskite       ir       mygtukus kartą 
norėdami sumažinti LED šviesumą.

LED šviesumo lygio nustatymas.

• Paspauskite       ir       mygtukus kartą 
norėdami padidinti LED šviesumą.

• Foninio apšvietimo režimu laikykite maitinimą 
prijungtą. Tinklo ar „Bluetooth“ ryšio foninio 
apšvietimo režimu nereikia.
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LED šviesos išjungimas

Apžvalga

Norėdami LED šviesą išjungti paspauskite ir 
3 sekundes palaikykite       mygtuką kol bus 
įjungtas 3 režimas „Išjungta“.
 

„Ambilight“ 
televizoriaus 
sekimas

Muzikos 
sekimas

Foninis 
apšvietimas 
(Poilsio režimas)

Atitinka „Ambilight“ 
televizoriaus spalvą

Besikeičianti pagal 
garso ritmą muzikos 
atkūrimo metu

Statiška spalva

Režimas
„Ambilight“ 
televizorius

LED būsena Veiksmas

Išjungta Išjungta

1

2

3

Susieta

Nesusieta

• Paspauskite ir 3 sekundes 
palaikykite norėdami įjungti 
susiejimo režimą.

• Norėdami pasirinkti spalvą 
paspauskite      ir         mygtukus.

• Norėdami padidinti/sumažinti 
šviesumą paspauskite      ir    /      
mygtukus.
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• Norėdami atjungti įrenginį paspauskite ir 2 sekundes 
palaikykite      kol mėlynas indikatorius ims greitai 
mirksėti.

• Įjungus garsiakalbį jis visada automatiškai bando 
prisijungti prie paskutinio sėkmingai prijungto 
įrenginio.

• Norėdami išvalyti susiejimo istoriją paspauskite ir 
2 sekundes palaikykite      kol mėlynas indikatorius 
lėtai sumirksės 3 kartus.

• Paruošta susiejimui
• Jungiamasi prie 

paskutinio prijungto 
įrenginio

Atkūrimas iš „Bluetooth“ 
įrenginių

LED indikatorius Aprašymas

Dega mėlyna Prisijungta

Paspauskite norėdami pristabdyti 
ar tęsti atkūrimą

Muzikos atkūrimo metu

Garsumo reguliavimas

Atkūrimo valdymas

1

2

3

Klausymasis iš išorinio 
įrenginio

„Spotify“ klausymasis

1

2

6 Atkūrimas 

Naudodami šį garsiakalbį galite mėgautis garsu 
iš savo „Bluetooth“ įrenginio.

• Įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje įjungta „Bluetooth“ 
funkcija.

• Maksimalus garsiakalbio ir jūsų „Bluetooth“ įrenginio 
susiejimo atstumas yra 20 metrų (66 pėdos).

• Laikykite atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių, kurie 
gali sukelti trukdžius.

Norėdami įjungti „Bluetooth“ susiejimo 
režimą paspauskite ir palaikykite     
mygtuką ant garsiakalbio nugarėlės.

„Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“, 
ieškokite ir pasirinkite „Play-Fi Device 
(XXXXXX)-BT“ norėdami pradėti ryšį.  

Pasirinkite ir atkurkite garso failus ir muziką 
savo „Bluetooth“ įrenginyje. 

Norėdami atkurti garso failus ar muziką 
prijunkite MP3 grotuvą.

Ko reikia
• MP3 grotuvo.

• 3,5 mm stereo garso kabelio.

Galite nuotoliniu „Spotify“ valdymo pultu 
naudoti savo telefoną, planšetę ar 
kompiuterį.
Norėdami sužinoti kaip tai padaryti, 
apsilankykite spotify.com/connect.

Naudodami 3,5 mm stereo garso kabelį 
prijunkite MP3 grotuvą prie šio produkto 
AUDIO IN lizdo. 

Norėdami pasirinkti ir atkurti garso failus 
ar muziką naudokite MP3 grotuvo 
mygtukus. 

Pastaba

Pastaba

Lėtai mirksi 
mėlynas
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Aparatinės progr. įrangos 
atnaujinimas

1

2

3

Patikrinkite ar yra aparatinės progr. 
įrangos atnaujinimų apsilankę 
www.philips.com/support.
Ieškokite savo modelio ir spustelėkite 
„Progr. įranga ir tvarkyklės“ (Software 
and drivers).

Atsisiųskite aparatinę progr. įrangą į USB 
laikmeną.

Sekite aparatinės progr. įrangos 
atnaujinimo instrukcijas.

Norėdami gauti geriausias funkcijas ir 
palaikymą atnaujinkite produktą į naujausią 
aparatinės progr. įrangos versiją.

1 būdas:

Atnaujinkite aparatinę progr. įrangą 
naudodami „Philips Sound App“ 
(Settings > PS Fine Tune)

MCU ir DSP aparatinę progr. įrangą galima 
atnaujinti į naujausią versiją naudojant „DTS 
Play-Fi“ palaikančią „Philips Sound App“. 
Norėdami tai atlikti eikite į „Settings“ meniu 
ir pasirinkite „PS Fine Tune“. Jei atnaujinimas 
išleistas, galite paspausti Atnaujinimo 
piktogramą norėdami, kad procesas būtų 
atliktas automatiškai. Produktą prijungus prie 
„Wi-Fi“ aparatinės progr. įrangos 
atnaujinimai gali būti atliekami belaidžiu 
būdu. Norėdami gauti geriausią šio produkto 
veikimą visada atnaujinkite į naujausią 
aparatinės progr. įrangos versiją.

2 būdas:

Atnaujinkite aparatinę progr. įrangą 
naudojant USB 

14



Maitinimas 100-240 V ∼ , 50/60 Hz

115 x 212 x 116 mm 

Svoris (pagrindinis 
įrenginys)

1,79 Kg

Belaidis tinklas 802.11 a/b/g/n/ac

2412-2472 MHz

5725-5825 MHz

12±2 dBm

20±2 dBm

„Bluetooth“ nuotolis

A2DP

Apie 20 m

„Bluetooth“
„Bluetooth“ versija 4.2

Dažnių diapazonas 2402-2480 MHz

3 dBm

Išvesties galia 40 W RMS

Dažnio atsakas 20-20000 Hz

> 70 db

Garsiakalbiai
Varža 4 ohm

Įvesties galia

Garsiakalbių skersmuo

Bendroji informacija

Stiprintuvas

Palaikomas tinklas

Signalo-triukšmo 
santykis

7 Produkto 
speci�kacijos 

Pastaba

• Produkto informacija gali būti keičiama be perspėjimo

2.4G „Wi-Fi“ siųstuvo 
dažnių diapazonas

2.4G „Wi-Fi“ siųstuvo 
galia

5G „Wi-Fi“ siųstuvo 
dažnių diapazonas

5G „Wi-Fi“ siųstuvo 
galia

15

Matmenys (P x A x G)

1 x 3,5 colio žemų 
dažnių, 1 x 1 colio 
aukštų dažnių, 2 x 
pasyvūs radiatoriai

30 W (žemų dažnių), 
10 W (aukštų dažnių)

Maksimali perdavimo 
galia

Suderinami 
„Bluetooth“ pro�liai

Energijos sąnaudos
Energijos sąnaudos 30 W

Energijos sąnaudos 
pusiau parengties 
režimu 

6 W



„Wi-Fi“

„Bluetooth“

Bendrojo pobūdžio

Įspėjimas

8 Trikčių 
šalinimas 

• Elektros šoko pavojus. Niekada nenuimkite produkto 
korpuso.

Norėdami, kad galiotų garantija niekada 
nebandykite produkto remontuoti patys.
Susidūrus su problemomis naudojant 
produktą, prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo 
peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją. 
Jei problema išlieka, kreipkitės pagalbos 
apsilankę www.philips.com/support. 

Nėra maitinimo

• Įsitikinkite, kad tinkamai veikia elektros 
tinklo lizdas.

• Įsitikinkite, kad kabelis tinkamai prijungtas 
prie garsiakalbio AC IN lizdo.

• Siekiant tausoti energiją, 15 minučių 
negavus jokio garso signalo ar neprijungus 
jokio įrenginio šis garsiakalbis automatiškai 
išsijungia.

Nėra garso

• Sureguliuokite garsiakalbio garsumą.

• Sureguliuokite prijungto įrenginio garsumą.

• Naudojant AUDIO IN režimu įsitikinkite, kad 
sustabdytas muzikos atkūrimas per 
„Bluetooth“.

• Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys yra 
tinkamu veikimo nuotoliu.

Garsiakalbis neatsako

• Paleiskite garsiakalbį iš naujo.

Nepavyksta užmegzti „Wi-Fi“ ryšio

• Patikrinkite ar pasiekiamas maršruto 
parinktuvo WLAN tinklas.

• Pastatykite „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą 
arčiau įrenginio.

• Įsitikinkite, kad teisingas slaptažodis.

• Patikrinkite ar veikia WLAN arba paleiskite 
modemą ir „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą iš 
naujo.

Prasta garso iš prijungto „Bluetooth“ 
įrenginio kokybė

• Prastas „Bluetooth“ signalas. Perkelkite 
įrenginį arčiau garsiakalbio arba pašalinkite 
tarp įrenginio ir garsiakalbio esančias kliūtis.

Negaliu rasti šio įrenginio „Bluetooth“ 
pavadinimo savo „Bluetooth“ įrenginyje

• Įsitikinkite, kad jūsų „Bluetooth“ įrenginyje 
suaktyvinta „Bluetooth“ funkcija.

• Susiekite įrenginį su savo „Bluetooth“ 
įrenginiu iš naujo.

Nepavyksta prijungti prie mano 
„Bluetooth“ įrenginio

• Neįjungta jūsų įrenginio „Bluetooth“ 
funkcija. Norėdami sužinoti kaip funkciją 
suaktyvinti, žr. įrenginio naudotojo vadovą.

• Garsiakalbis veikia ne susiejimo režimu.

• Garsiakalbis jau prijungtas prie kito 
„Bluetooth“ palaikančio įrenginio.
Atjunkite ir bandykite dar kartą.
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„Play-Fi“

Programoje nepavyksta aptikti „Play-Fi“ 
palaikančių įrenginių.

• Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie 
„Wi-Fi“ tinklo.

Nepavyksta atkurti „Play-Fi“ muzikos

• Tam tikros tinklo paslaugos ar turinys per 
įrenginį gali būti nepasiekiami paslaugos 
tiekėjui nutraukus savo paslaugą.

• Jei pirminė sąranka nepavyko, uždarykite 
„DTS Play-Fi“ palaikančią „Philips Sound 
App“. Paleiskite programą iš naujo.

• Jei garsiakalbis buvo naudotas stereo porai 
ar erdviniam garsui, prieš naudojant atskirai 
garsiakalbį reikia atjungti programoje.
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FCC pranešimas (tik JAV ir 
Kanada) Panaudoto produkto

9 Panešimas

Aplinkos apsauga

Atitiktis

Įspėjimas

Atlikus bet kokius „MMD Hong Kong Holding 
Limited“ aiškiai nepatvirtintus įrenginio 
pakeitimus ar modi�kacijas gali būti panaikinta 
naudotojo teisė naudoti produktą.

Šiuo dokumentu „TP Vision Europe B.V.“ 
pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius 
Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus 
reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. 
Atitikties deklaraciją rasite adresu 
www.philips.com/support.

Šis simbolis reiškia, kad produkte yra 
akumuliatorių, kuriems taikomos Europos 
Direktyvos 2013/56/ES nuostatos ir jo 
negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. 
Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais.

Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos 
Europos Direktyvos 2012/19/ES nuostatos.

Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas 
naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, 
kurias galima perdirbti bei naudoti 
pakartotinai.

Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais 
dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei 
akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės 
vietos taisyklių ir niekada neišmeskite 
produkto ar akumuliatorių su buitinėmis 
atliekomis. Tinkamas senų produktų ir 
akumuliatorių išmetimas padės išvengti 
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių 
sveikatai.

Aplinkos apsaugos informacija
Pakuotėje nenaudojama nereikalingų 
medžiagų.
Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų 
lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną 
(dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir 
polietileną (maišeliai, apsauginės putos 
lapelis.) 
Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias 
išrinkus specializuotoje įmonėje galima 
perdirbti arba panaudoti dar kartą. Prašome 
laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, 
panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos 
utilizavimo.

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies 
nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau 
nurodytos sąlygos: (1) Šis įrenginys neturi 
sukelti žalingų trukdžių, ir (2) Šis įrenginys turi 
priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, 
kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

• Atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos šalies 
nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti 
panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

• Ši įranga buvo išbandyta pagal FCC taisyklių 15 dalyje 
nurodytas B klasės skaitmeninei įrangai taikomas 
vertes.

Pastaba
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Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą 
nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje 
vietoje.
Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo 
bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne 
pagal instrukcijų nurodymus gali atsirasti žalingi 
radijų signalų trukdžiai. Vis dėl to, negalima 
garantuoti kad trukdžiai neatsiras net įrengus 
tinkamai. Ar ši įranga sukelia radijo ar televizijos 
signalo trukdžius galima nustatyti ją išjungus ir 
įjungus, naudotojui patariama pabandyti 
atsiradusius trukdžius pašalinti imantis vienos ar 
kelių iš toliau nurodytų priemonių: (1) Pasukite 
imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą. 
(2) Padidinkite atstumą nuo įrangos iki imtuvo. 
(3) Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros 
lizdo, nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas. 
(4) Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite 
su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos 
įrangos techniku.

Radijo dažnių įspėjimo pranešimas
Įrenginys laikomas atitinkančiu bendruosius 
radijo dažnių poveikio reikalavimus. Įrenginį 
galima naudoti kaip nešiojamą be apribojimų.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)
Šiame įrenginyje yra siųstuvas(-ai)/imtuvas(-ai), 
kuriam(-iems) netaikoma licencija, kuris(-ie) 
atitinka Kanados Inovacijų, mokslo ir 
ekonominės plėtros departamento RSS 
standartus, kuriems netaikoma licencija. 
Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos 
sąlygos:
1 Įrenginys neturi sukelti trukdžių.
2 Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net 

trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą 
įrenginio veikimą.
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Pranešimas dėl prekės ženklo

Norėdami rasti DTS patentus, apsilankykite http://patents.dts.com. Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ (įmonėms, kurios 
registruotos JAV/Japonijoje/Taivane) arba pagal „DTS Licensing Limited“ (visoms kitoms įmonėms) suteiktą licenciją.
„DTS“, „Play-Fi“ ir „DTS Play-Fi“ logotipas yra registruoti prekių ženklai arba „DTS, Inc.“, registruotai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir kitose šalyse priklausantys prekių ženklai. 2020 „DTS, Inc.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

„Google“, „Google Play“ ir įmontuotos „Chromecast“ yra „Google LLC“ priklausantys prekių ženklai. „Google 
Assistant“ kai kuriomis kalbomis ir kuriose šalyse yra nepasiekiamas.

„Bluetooth®“ žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir 
„MMD Hong Kong Holding“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai 
priklauso atitinkamiems jų savininkams. 

„Spotify“ progr. įrangai taikomos trečiųjų šalių licencijos, kurias galima rasti: 
www. spotify.com/connect/third-party-licenses.

„Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas yra „Wi-Fi Alliance®“ patvirtinimo ženklas.

Norint valdyti šį „AirPlay 2“ palaikantį garsiakalbį, reikia „iOS“ 11.4 ar naujesnės versijos. „Works with Apple“ ženklo 
naudojimas reiškia, kad priedas sukurtas veikti konkrečiai su ženkle nurodyta technologija ir kūrėjo patvirtintas kaip 
atitinkantis „Apple“ techninių charakteristikų standartus.
„Apple®“ ir „Airplay®“ prekių ženklai priklauso JAV ir kitose šalyse registruotai „Apple Inc.“.
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Speci�kacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

Atnaujinimus ir dokumentus galite rasti apsilankę www.philips.com/support.

„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami 
pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ 
arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias 
garantijas.
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