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5G Wi-Fi ierīcēm

Svarīgi drošības noteikumi   

Brīdinājums

Drošība

Palīdzība un atbalsts

1 Svarīga 
 informācija 

Izpildiet tīmekļa vietnē dotos norādījumus 
par valodas izvēli un pēc tam ievadiet 
produkta numuru. 
Jūs varat arī sazināties ar klientu aprūpes 
centru savā valstī. Pirms tam pierakstiet savas 
ierīces modeļa numuru un sērijas numuru. Šī 
informācija ir atrodama ierīces aizmugurē.

• Pārliecinieties, ka strāvas avota spriegums 
atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces 
aizmugurē vai apakšā.

• Uz skaļruņa nekas nedrīkst uzpilēt vai 
uzšļakstīties.

• Nenovietojiet uz šī skaļruņa neko tādu, kas 
rada apdraudējumu (piemēram, ar 
šķidrumu piepildītus traukus vai 
aizdedzinātas sveces).

• Nodrošiniet, lai apkārt skaļrunim ir 
pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.

• Izmantojiet skaļruņus drošā vidē, kurā 
temperatūra ir robežās no 0 ºC līdz 45 ºC.

• Lietojiet tikai ražotāja norādītos 
stiprinājumus un piederumus.

Ierīce darbībai 5150-5350 MHz frekvenču joslā ir 
paredzēta tikai lietošanai telpās, lai samazinātu 
iespēju, ka var rasties kaitīgi traucējumi 
kopkanālu mobilo satelītsakaru sistēmām.

• Nekad nenoņemiet šī skaļruņa korpusu.
• Nekad neieeļļojiet nevienu šī skaļruņa daļu.
• Novietojiet šo skaļruni uz plakanas, cietas un 

stabilas virsmas.
• Nekad nelieciet šo skaļruni uz nekādas citas 

elektroiekārtas.
• Izmantojiet šo skaļruni tikai telpās. Neturiet šo 

skaļruni ūdens, mitruma un ar šķidrumu piepildītu 
trauku tuvumā.

• Neturiet šo skaļruni tiešā saules gaismā vai atklātas 
liesmas vai karstuma avota tuvumā.

• Nomainot bateriju ar nepareiza tipa bateriju, pastāv 
sprādziena risks.

Lai saņemtu visaptverošu atbalstu tiešsaistē, 
apmeklējiet vietni www.philips.com/support. 
Tajā var veikt šādas lietas:
• lejupielādēt lietotāja rokasgrāmatu un 

ātrās darba sākšanas rokasgrāmatu;
• noskatīties video pamācības (pieejamas 

tikai atsevišķiem modeļiem);
• atrast atbildes uz bieži uzdotiem 

jautājumiem (BUJ);
• nosūtīt mums jautājumu pa e-pastu;
• tērzēt ar mūsu atbalsta darbinieku.

3



• Bluetooth/Play-Fi atskaņošana, 
pauzēšana un atsākšana.

• Vienreiz piespiediet pogu       un      , 
lai izvēlētos nākamo LED 
apgaismojuma spilgtumu.

• Piespiediet, lai palielinātu vai 
samazinātu skaļumu.

• Vienreiz piespiediet pogu       un      , 
lai palielinātu LED apgaismojuma 
spilgtumu.

• Vienreiz piespiediet pogu       un       , 
lai samazinātu LED apgaismojuma 
spilgtumu.

Kastes saturs

Skaļruņa pārskats Wi-Fi LED indikators (balts)

LED stāvoklis Stāvoklis

Divreiz 
nomirgo

Nepārtraukti 
deg

Mirgo

Wi-Fi iestatīšanas poga

AC ∼ (maiņstrāvas)  ligzda

Apkopei

2    Bezvadu 
skaļrunis 

Apsveicam ar pirkumu un kļūšanu par Philips 
klientu! Lai varētu izmantot visas Philips 
piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet 
savu produktu vietnē 
www.philips.com/support.

Pārbaudiet un identificējiet komplekta saturu:

• Skaļrunis
• Strāvas kabelis
• Ātrās darba sākšanas rokasgrāmata
• Drošības datu lapa
• Visā pasaulē derīga garantija

• Norādiet stāvokli.
• Piespiediet un 3 sekundes turiet, lai 

ieietu savienošanas pārī ar Ambilight 
televizoru režīmā.

• Piespiediet, lai izvēlētos LED 
apgaismojuma režīmu.

Wi-Fi piekļuves punkta 
(AP) režīms

Wi-Fi Protected Setup 
(WPS) režīms

Pievienots / Savienošana 
pārī veiksmīga

• Aktivizē Play-Fi Wi-Fi iestatīšanu.
• Piespiediet un 3 sekundes turiet pogu, 

lai aktivizētu WPS režīmu.
• Piespiediet un 8 sekundes turiet pogu, 

lai aktivizētu AP režīmu.

• USB ligzda tikai skaļruņa 
programmatūras atjaunināšanai. Bez 
atskaņošanas funkcijas.

• Pievienošana barošanas avotam.

4
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10

11

AUX IN (palīgierīču ieeja)
 

RESET (atiestatīšana)

Iebūvēta LED gaismas diode

• Piespiediet un turiet, lai aktivizētu 
savienošanas pārī funkciju vai 
atvienotu pārī jau pievienoto 
Bluetooth ierīci.

 

• Spiediet 5 sekundes ar kādu asu 
priekšmetu, lai atiestatītu ar rūpnīcas 
noklusējuma iestatījumiem.

• Ārējās audioierīces audio ievades 
ligzda (3,5 mm).
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Ieslēgšana un izslēgšana

LED stāvoklis Stāvoklis

3    Lietošanas 
 sākšana

Pievienošana barošanas 
avotam

• Skaļrunis darbojas ar maiņstrāvu.

• Pievienojiet skaļruņa AC IN ligzdu pie 
kontaktligzdas (19 V       2,1 A), 
izmantojot nodrošināto strāvas kabeli.

• Ierīces bojājuma risks! Pārliecinieties, 
ka barošanas spriegums atbilst 
spriegumam, kas norādīts ierīces 
apakšā vai aizmugurē.

Mēģina izveidot 
savienojumu ar 
maršrutētāju

Wi-Fi savienojums 
veiksmīgs 
Wi-Fi savienojums 
neizdevās

20 sekundes griežas 
apkārt zilā krāsā
 

Izslēdzas

Mirgo sarkanā krāsā 
5 sekundes

• Skaļrunis automātiski izslēdzas, ja 15 minūtes nav 
veiktas nekādas darbības vai nav atskaņota mūzika.

Piezīme

Atvienojiet strāvas kabeli no elektrotīkla 
kontaktligzdas, lai izslēgtu skaļruni. 
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Piespiediet un 8 sekundes turiet pogu 
       (Wi-Fi), kas atrodas korpusa 
aizmugurē, lai ierosinātu pievienošanu 
Wi-Fi tīklam.

Turiet, līdz atskan skaļruņa otrs 
skaņas signāls un pēc tam atlaidiet 
pogu. 

(iOS un Android versijām)

1

2

3

4

5

4    Pievienošana

Savienošana ar Wi-Fi tīklu 
(bezvadu darbība)

Pievienojot šo ierīci un mobilos tālruņus vai 
planšetdatorus (piemēram, iPad, iPhone, 
iPod touch, Android tālruņus utt.) vienam 
un tam pašam Wi-Fi tīklam, var izmantot 
DTS Play-Fi nodrošināto lietotni Philips 
Sound App skaņas joslas vadībai, klausoties 
audiofailus.  

Pievienojiet tālruni vai planšetdatoru 
tam pašam Wi-Fi tīklam, kuram vēlaties 
pievienot bezvadu skaļruni.  

Lejupielādējiet un instalējiet DTS 
Play-Fi nodrošināto lietotni Philips 
Sound App tālrunī vai planšetdatorā.

• Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir 
ieslēgts un pareizi darbojas.

Pagaidiet, līdz Wi-Fi indikators uz 
augšējā paneļa vairs ātri nemirgo, bet 
sāk lēni pulsēt. Lēna pulsēšana norāda, 
ka skaļrunis pārslēdzas Wi-Fi 
iestatīšanas režīmā.

Palaidiet DTS Play-Fi nodrošināto 
lietotni Philips Sound App. Izpildiet 
lietotnē dotos norādījumus, lai 
pievienotu šo ierīci savam Wi-Fi tīklam. 

Set Up 

Philips Sound

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

7
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Piezīme

Tikai iOS versijai

• Atveriet Settings 
(Iestatījumi).

• Atlasiet Wi-Fi iestatījumu.
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7

8

Pēc savienojuma izveidošanas var mainīt 
ierīces nosaukumu. Varat izvēlēties no 
vairākiem nosaukumiem vai arī izveidot 
pats savu, izvēloties Custom Name 
saraksta beigās. Ja to neizdarīsiet, tiks 
izmantots noklusējuma nosaukums.

Pēc savienojuma izveidošanas šī ierīce 
var veikt programmatūras atjaunināšanu. 
Pirmajā iestatīšanas reizē atjauniniet uz 
jaunāko programmatūras versiju. 
Programmatūras atjaunināšanai var būt 
nepieciešamas vairākas minūtes. 
Atjaunināšanas laikā neatvienojiet no 
kontaktligzdas skaļruni un izslēdziet ierīci 
vai atstājiet tīklu. 

Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma 
izveidošanas Wi-Fi indikators uz augšējā 
paneļa pārtrauc pulsēt un sāk vienmērīgi 
degt. Pēc šīs ierīces iestatīšanas Wi-Fi 
tīklā to var vadīt no jebkura viedtālruņa 
vai planšetdatora tajā pašā tīklā.

iPhone lietotajam Wi-Fi tīklam vajadzētu būt uz 
laiku pārslēgtam uz Play-Fi ierīces piekļuves 
punktu (AP, Access Point) un restartēt lietotni 
Philips Sound APP, lai pabeigtu ierīces Wi-Fi 
iestatīšanu. Skatiet veicamās darbības tālāk:

• Izvēlieties Play-Fi ierīci 
Wi-Fi iestatīšanas laikā.

• Atgriezieties lietotnē 
Philips Sound App, lai 
turpinātu iestatīšanu. 
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• Pēc savienojuma izveidošanas ierīce var veikt 
programmatūras atjaunināšanu. Atjaunināšana ir 
nepieciešama pēc sākotnējās iestatīšanas. Neveicot 
atjaunināšanu, dažas ierīces funkcijas var nebūt 
pieejamas.

• Kad pirmā iestatīšanas reize neizdodas, turiet 
8 sekundes piespiestu Wi-Fi pogu uz skaļruņa, līdz 
atskan otrs skaņas signāls un Wi-Fi indikators sāk lēni 
pulsēt. Atiestatiet Wi-Fi savienojumu, restartējiet 
lietotni un vēlreiz sāciet iestatīšanu.

• Ja vēlaties pāriet no viena tīkla uz citu, jums vēlreiz 
jāiestata savienojums. Turiet 8 sekundes piespiestu 
Wi-Fi pogu         (Wi-Fi) uz skaļruņa, lai atiestatītu 
Wi-Fi savienojumu.

AirPlay iestatīšana

1  

2 

3 

4 

Piezīme

WPS režīms

1  

2 

3 

Piezīme

iOS ierīces (iOS 7. versijas vai jaunākas) un 
skaņas joslas Wi-Fi savienojuma iestatīšanai 
izmantojiet AirPlay. 

Pēc savienojuma izveidošanas šī ierīce var 
veikt programmatūras atjaunināšanu.
Pirmajā iestatīšanas reizē atjauniniet uz 
jaunāko programmatūras versiju. 
Programmatūras atjaunināšanai var būt 
nepieciešamas vairākas minūtes. 
Atjaunināšanas laikā neatvienojiet no 
kontaktligzdas skaļruni, neizslēdziet ierīci 
un neatstājiet tīklu. 

Pēc savienojuma izveidošanas var mainīt 
ierīces nosaukumu. Varat izvēlēties no 
vairākiem nosaukumiem vai arī izveidot 
pats savu, izvēloties Custom Name 
saraksta beigās. Ja to neizdarīsiet, tiks 
izmantots noklusējuma nosaukums.

Palaidiet DTS Play-Fi nodrošināto lietotni 
Philips Sound App. Izpildiet lietotnē dotos 
norādījumus, lai pievienotu šo ierīci savam 
Wi-Fi tīklam.

Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma 
izveidošanas Wi-Fi indikators pārtrauc 
pulsēt un sāk vienmērīgi degt.
Pēc šīs ierīces iestatīšanas Wi-Fi tīklā to 
var vadīt no jebkura viedtālruņa vai 
planšetdatora tajā pašā tīklā.

Izmantojot šo LIETOTNI mūzikas 
atskaņošanai, displeja panelī ir redzams 
uzraksts PLAY-FI. 

iOS ierīce: Settings > Wi-Fi > mājas tīkla 
izvēle [Play-Fi Device (xxxxxx)]. 

Izpildiet norādījumus DTS Play-Fi 
nodrošinātajā lietotnē Philips Sound 
App, lai sāktu savienošanu pārī.

Piespiediet WPS pogu 
uz maršrutētāja. 
Šī poga parasti ir 
norādīta ar šo WPS 
logotipu. 

Piespiediet un 4 sekundes turiet Wi-Fi 
pogu. Atskanēs skaņas signāls un Wi-Fi 
indikators sāks dubulti mirgot. 

• WPS nav standarta funkcija visiem maršrutētājiem. Ja 
maršrutētājam nav WPS, tad izmantojiet standarta 
Wi-Fi iestatīšanu.

• Vienreiz piespiediet pogu       (Wi-Fi), ja vēlaties iziet 
no WPS režīma, vai arī notiks automātiska iziešana 
pēc 2 minūtēm.

Ja maršrutētājam ir Wi-Fi aizsargāta 
iestatīšana (WPS, Wi-Fi Protected Setup), var 
iestatīt savienojumu, neievadot paroli.  
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Jūs varat iestatīt skaļruņa iebūvēto LED 
apgaismojumu sekot krāsai Philips Ambilight 
televizorā. Jūs varat arī iestatīt kādas 
noteiktas krāsas rādīšanu vai izslēgt 
apgaismojumu.

Atkārtoti piespiediet pogu       uz skaļruņa, lai 
ieslēgtu apgaismojuma režīmu: 1. Ambilight 
izmantošana; 2. Noskaņojuma 
apgaismojums; 3. Izslēgts.
 

Savienošana pārī ar 
Ambilight televizoru

Sekošana mūzikai

1  

2

3 

4

5

6Reģions/Gads 2019. gada sērijas 2020. gada sērijas

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 Apgaismojuma 
izmantošana

• Savienošanas pārī taimauts notiek pēc 2 minūtēm.

Eiropa

Āzijas Klusā 
Okeāna 
reģions

Piezīme

Iestatiet skaļruņus sekot Ambilight televizora 
krāsām. Skaļrunis izmantos televizora ekrānā 
redzamo Ambilight efektu.

Šis skaļrunis darbojas ar šādām Philips 
Ambilight televizoru sērijām:

Pirms iestatīšanas sākšanas 
pārliecinieties, vai skaļrunis un televizors 
ir pievienoti vienam un tam pašam Wi-Fi 
tīklam.

Ieslēdziet Philips Ambilight televizoru. 
Ambilight televizora savienošanas pārī 
iestatīšana ir jāveic televizorā.

Aktivizējiet kon�gurāciju, kā parādīts 
Ambilight televizorā:

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

Izpildiet televizorā redzamos 
norādījumus par iestatīšanu. 
Jums būs ilgi jāpiespiež poga       uz 
skaļruņa, lai atvērtu savienošanas pārī ar 
Ambilight televizoru režīmu.  

Kad skaļrunis ir gatavs savienošanai pārī, 
LED gaismas diodes mirgo dzeltenā 
krāsā.

Kad skaļrunis ir savienots pārī ar 
Ambilight televizoru, LED apgaismojums 
uz skaļruņa seko Ambilight televizoram.

Ja nav pievienots Ambilight televizors vai 
televizors ir atvienots, LED apgaismojums uz 
skaļruņa mūzikas atskaņošanas laikā 
automātiski pārslēdzas uz sekošanas 
mūzikai režīmu.
Jūs varat izvēlēties vienu no veidiem, kā 
sekot skaņas dinamikai. 
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Iestatiet LED apgaismojuma spilgtuma 
līmeni.

• Vienreiz piespiediet pogu        un       , lai 
palielinātu LED apgaismojuma spilgtumu.

• Vienreiz piespiediet pogu        un       , lai 
samazinātu LED apgaismojuma 
spilgtumu.

Lai iestatītu LED apgaismojumu, 
piespiediet pogu       uz skaļruņa, 
ieslēdzot 2. režīmu “Noskaņojuma 
apgaismojums”.

Jūs varat izvēlēties vienu no iepriekš 
iestatītajām krāsām. Lai iestatītu krāsu, 
piespiediet pogu       un         un 
izvēlieties krāsu. 

Lai iestatītu LED apgaismojumu, 
piespiediet pogu       uz skaļruņa, 
ieslēdzot 1. režīmu “Ambilight 
izmantošana”.

Jūs varat izvēlēties vienu no iepriekš 
iestatītajām krāsām. Lai iestatītu 
krāsu, piespiediet        un          un 
izvēlieties krāsu. 

1  

2
 

Noskaņojuma 
apgaismojuma režīms

1

2

Spilgtuma regulēšana

Pieejamie sekošanas mūzikai funkcijas 
apgaismojuma veidi ir šādi:
• Silti balts – statiskā krāsa pēc noklusējuma
• Karsta lava – sarkanās krāsas variācijas
• Dzelme – zilās krāsas variācijas
• Zaļā daba – zaļās krāsas variācijas
• Apelsīns – oranžās krāsas variācijas
• Citrons – dzeltenās krāsas variācijas
• Lavanda – gaiši violetās krāsas variācijas

Pieejamie noskaņojuma apgaismojuma veidi 
ir šādi:
• Silti balts – statiskā krāsa pēc noklusējuma
• Karsta lava – statiska sarkana krāsa
• Dzelme – statiska zila krāsa 

Skaļruņa noskaņojuma apgaismojuma režīmā 
(atpūtas režīmā) var ieslēgt LED 
apgaismojumu (statisku apgaismojumu), 
ieslēdzot vai neieslēdzot audio atskaņošanu.
Šādi jūs varat izgaismot telpu ar LED 
apgaismojumu. 

• Zaļā daba – statiska zaļa krāsa
• Apelsīns – statiska oranža krāsa
• Citrons – statiska dzeltena krāsa
• Lavanda – statiska gaiši violeta krāsa

Piezīme

• Turiet barošanas avotu pievienotu noskaņojuma 
apgaismojuma režīmā. Noskaņojuma apgaismojuma 
režīmā tīkls vai Bluetooth savienojums nav 
nepieciešams.
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• Piespiediet pogu      un        , lai 
izvēlētos krāsu.

• Piespiediet pogu      un     /     , 
lai palielinātu/samazinātu 
spilgtumu.

LED apgaismojuma 
izslēgšana

Pārskats

Lai izslēgtu LED apgaismojumu, piespiediet 
pogu        uz skaļruņa, izslēdzot 3. režīmu.
 

Sekošana 
Ambilight 
televizoram

Sekošana 
mūzikai

Noskaņojuma 
apgaismojums 
(atpūtas 
režīms)

Mainās atbilstoši 
Ambilight televizora 
krāsai.

Mainās kopā ar 
atskaņotās mūzikas 
ritmu.

Statiska krāsa

Režīms Ambilight 
televizors

LED stāvoklis Darbība

Izsl. Izsl.

1

2

3

Savienots pārī

Nav savienots 
pārī

• Piespiediet un 3 sekundes 
turiet, lai ieietu savienošanas 
pārī režīmā.
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Piespiediet un 8 sekundes turiet pogu      , 
lai atvērtu savienošanas pārī ar Bluetooth 
režīmu.

Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth un 
atrodiet un izvēlieties “Play-Fi Device 
(XXXXXX)-BT”, lai sāktu savienošanu.  

Izvēlieties un atskaņojiet audiofailus vai 
mūziku Bluetooth ierīcē.
 

• Lai atvienotu ierīci, piespiediet un 2 sekundes turiet 
pogu      , līdz sāk ātri mirgot zils LED indikators.

• Skaļrunis pēc ieslēgšanas vienmēr automātiski mēģina 
izveidot savienojumu ar pēdējo veiksmīgi pievienoto 
ierīci.

• Lai notīrītu savienošanas pārī informāciju, piespiediet 
un 2 sekundes turiet pogu      , līdz 3 reizes lēni 
nomirgo zils LED indikators.

• Gatavs savienošanai 
pārī

• Notiek atkārtota 
pievienošana pie 
pēdējās pievienotās 
ierīces

Atskaņošana no Bluetooth 
ierīcēm

LED indikators Apraksts

Vienmērīgi deg 
zilā krāsā

Savienojums izveidots

piespiediet, lai pauzētu vai 
atsāktu atskaņošanu;

Mūzikas atskaņošanas laikā:

noregulējiet skaļumu

Atskaņošanas vadība

1

2

3

Klausīšanās, izmantojot 
kādu ārēju ierīci

Spotify klausīšanās

1

2

6   Atskaņošana 

Izmantojot šo skaļruni, var klausīties audio no 
Bluetooth ierīces.

• Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir iespējota Bluetooth 
funkcija.

• Maksimālais attālums, kurā var savienot pārī skaļruni un 
Bluetooth ierīci, ir 20 metri (66 pēdas).

• Neatrodieties tuvu citām elektroniskajām ierīcēm, kas 
var radīt traucējumus.

Pievienojiet MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu 
audiofailus vai mūziku.

Nepieciešamie piederumi
• MP3 atskaņotājs

• 3,5 mm stereofonisks audio kabelis

Izmantojiet tālruni, planšetdatoru vai datoru 
kā tālvadības pulti Spotify lietošanai.
Atveriet vietni spotify.com/connect, lai 
iemācītos, kā rīkoties.

Ar 3,5 mm stereofonisko audio kabeli 
pievienojiet MP3 atskaņotāju pie šīs 
ierīces AUDIO IN savienotāja.   

Piespiediet pogas uz MP3 atskaņotāja, 
izvēloties un atskaņojot audiofailus vai 
mūziku.

Piezīme

Piezīme

Lēni mirgo zilā 
krāsā
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Programmaparatūras 
jaunināšana

1

2

3

Pārbaudiet, vai ir pieejama jaunākā 
programmaparatūras versija vietnē 
www.philips.com/support. Atrodiet 
savu modeli un noklikšķiniet uz 
“Programmatūra un draiveri (Software 
and drivers)”.

Lejupielādējiet programmaparatūru 
USB zibatmiņas diskā.

Izpildiet norādījumus par 
programmaparatūras atjaunināšanu.

Lai iegūtu vislabākās funkcijas un atbalstu, 
atjauniniet ierīci uz visjaunāko 
programmaparatūras versiju.

1. opcija

Atjauniniet programmaparatūru 
lietotnē Philips Sound App (Settings > 
PS Fine Tune).

Galvenā vadības bloka un DSP 
programmaparatūru var atjaunināt uz 
jaunāko versiju, izmantojot DTS Play-Fi 
nodrošināto lietotni Philips Sound App. 
Atveriet izvēlni Settings un izvēlieties opciju 
PS Fine Tune, lai apskatītu šo iespēju. Ja 
pieejams atjauninājums, varat piespiest 
atjaunināšanas ikonu, lai automātiski 
turpinātu. Pēc šīs ierīces pievienošanas Wi-Fi 
tīklam tā var saņemt programmaparatūras 
atjauninājumu. Vienmēr veiciet 
atjaunināšanu uz jaunāko 
programmaparatūras versiju, lai uzlabotu šīs 
ierīces veiktspēju.

2. opcija

Atjauniniet programmaparatūru, 
izmantojot USB. 
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Barošanas avots 100-240 V ∼, 50/60 Hz 

350 x 151 x 132 mm 

Svars (galvenā ierīce) 3,5 kg

Bezvadu tīkls 802.11 a/b/g/n/ac

2412-2472 MHz

5725-5825 MHz

12 ± 2 dBm

20 ± 2 dBm

Bluetooth diapazons

A2DP

apt. 20 m

Bluetooth
Bluetooth versija 4.2

Frekvenču diapazons 2402-2480 MHz

6 dBm

Izejas jauda 80W vid. kvadrātiskā 
vērtība

Frekvenču raksturlīkne 20-20 000 Hz

> 70 db

Skaļruņi
Pilnā pretestība 40 Hm

Ieejas jauda

Skaļruņa draiveris

Vispārīga informācija

Pastiprinātājs

Atbalstītais tīkls

Signāla un trokšņu 
attiecība

7    Produkta 
speci�kācijas 

Piezīme

• Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja 
brīdinājuma.

2.4G Wi-Fi 
radioraidītāja 
frekvenču diapazons

2.4G Wi-Fi 
radioraidītāja jauda

5G Wi-Fi 
radioraidītāja 
frekvenču diapazons

5G Wi-Fi 
radioraidītāja jauda

15

Izmēri (plat. x augst. 
x dziļ.)

2 x 3,5” zemfrekvences 
diapazona skaļrunis, 
2 x 1” augstfrekvences 
diapazona skaļrunis, 
2 x pasīvi skaņas 
izstarotāji

30 W (zemfrekvences 
diapazons), 10 W 
(augstfrekvences 
diapazons)

Maksimālā pārraides 
jauda

Saderīgie Bluetooth 
pro�li

Enerģijas patēriņš
Enerģijas patēriņš 60 W

Enerģijas patēriņš 
daļējas gaidstāves 
režīmā 

6 W



Wi-Fi

Bluetooth

Vispārīgi

Brīdinājums

8 Traucējum-
meklēšana 

• Elektrotrieciena risks. Nekad nenoņemiet šīs ierīces 
korpusu.

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet 
pats salabot šo produkts.
Ja radušās problēmas šī produkta lietošanas 
laikā, pirms apkopes pieprasīšanas pārbaudiet 
tālāk norādīto.  Ja vēl arvien ir problēma, 
saņemiet atbalstu vietnē 
www.philips.com/support. 

Nav barošanas

• Pārliecinieties, vai maiņstrāvas 
kontaktligzdai ir nodrošināta barošana.

• Pārliecinieties, ka skaļruņa maiņstrāvas 
ieejas ligzda ir pareizi pievienota.

• Skaļrunim ir enerģijas taupīšanas funkcija, 
un tas automātiski izslēdzas pēc 
15 minūtēm, ja šajā laikā nav saņemts audio 
signāls vai nav pievienota audio ierīce.

Nav skaņas

• Noregulējiet skaļruņa skaņas skaļumu.

• Noregulējiet pievienotās ierīces skaņas 
skaļumu.

• Audio režīmā pārliecinieties, ka ir 
pārtraukta mūzikas atskaņošana, 
izmantojot Bluetooth.

• Pārliecinieties, ka Bluetooth ierīce atrodas 
darbības diapazonā.

Skaļrunis nereaģē.

• Restartējiet skaļruni.

Nevar izveidot Wi-Fi savienojumu.

• Pārbaudiet maršrutētājā, vai ir pieejams 
WLAN tīkls.

• Novietojiet Wi-Fi maršrutētāju tuvāk ierīcei.

• Pārliecinieties, vai parole ir pareiza.

• Pārbaudiet WLAN funkciju vai atsāknējiet 
modemu un Wi-Fi maršrutētāju.

Pievienotās Bluetooth ierīces skaņas 
kvalitāte ir slikta.

• Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet 
ierīci tuvāk skaļrunim vai likvidējiet pa vidu 
esošos šķēršļus.

Es nevaru atrast šīs ierīces Bluetooth 
nosaukumu savā Bluetooth ierīcē.

• Pārliecinieties, ka Bluetooth ierīcē ir 
ieslēgta Bluetooth funkcija.

• Atkārtoti savienojiet pārī šo ierīci ar 
Bluetooth ierīci.

Nevar izveidot savienojumu ar Bluetooth 
ierīci.

• Bluetooth funkcija ierīcē nav iespējota. 
Skatiet ierīces lietošanas rokasgrāmatā, kā 
iespējot šo funkciju.

• Šis skaļrunis nav savienošanas pārī režīmā.

• Šis skaļrunis ir jau savienots ar citu ierīci, 
kurai ir iespējota Bluetooth funkcija. 
Atvienojiet un mēģiniet vēlreiz.
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Play-Fi

Izmantojot lietotni, nevar atrast Play-Fi 
atbalstītas ierīces.

• Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota pie 
Wi-Fi tīkla.

Nevar atskaņot Play-Fi mūziku.

• Noteikti tīkla pakalpojumi vai saturs, kas 
pieejams, izmantojot šo ierīci, var būt 
nepieejams tad, ja pakalpojuma sniedzējs 
pārtrauc sniegt šo pakalpojumu.

• Ja pirmā iestatīšanas reize neizdodas, 
aizveriet DTS Play-Fi nodrošināto lietotni 
Philips Sound App. Restartējiet lietotni.

• Kad skaļrunis ir iestatīts kā pārī savienota 
stereofoniska ierīce vai ieskaujošas skaņas 
ierīce, pirms skaļruņa atsevišķas lietošanas 
jāveic tā atvienošana lietotnē.
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Paziņojums par atbilstību 
FCC prasībām (tikai ASV un 
Kanādā)
 

Atbrīvošanās no vecā produkta

9 Paziņojums

Rūpes par vidi

Atbilstība

Brīdinājums

Jebkuras uzņēmuma MMD Hong Kong Holding 
Limited tieši neapstiprinātas šīs ierīces 
izmaiņas vai pārveidojumi var atcelt lietotāja 
tiesības izmantot šo ierīci.

Ar šo TP Vision Europe BV paziņo, ka šis 
produkts atbilst būtiskajām prasībām un 
citiem atbilstošajiem direktīvas 2014/53/EK 
nosacījumiem. Jūs varat atrast atbilstības 
deklarāciju vietnē www.philips.com/support.

Šis simbols nozīmē, ka produktā ir baterijas, 
uz kurām attiecas Eiropas direktīva 
2013/56/ES un kuras nedrīkst izmest kopā ar 
parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. 
Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un 

Šis simbols uz produkta norāda, ka uz 
produktu attiecas Eiropas direktīva 
2012/19/ES.

Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots no 
augstas kvalitātes materiāliem un 
sastāvdaļām, ko var otrreizēji pārstrādāt un 
atkārtoti izmantot.

elektronisko preču un bateriju dalītās 
savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos 
noteikumus un nekad neizmetiet produktu 
un baterijas kopā ar parastajiem 
mājsaimniecības atkritumiem. Pareiza 
atbrīvošanās no vecajiem produktiem un 
baterijām palīdz novērst to nelabvēlīgo 
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vides informācija
Nav izmantots nekāds nevajadzīgs 
iepakojums. Mēs esam mēģinājuši atvieglot šī 
iepakojuma sadalīšanu trīs šādos atsevišķos 
materiālos: kartons (kaste), putuplasts 
(buferviela) un polietilēns (maisiņi un 
putuplasta aizsargloksne).
Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var 
otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja 
demontāžu veic specializēts uzņēmums. 
Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par 
atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, 
vecajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. 
Izmantošana ir atkarīga no diviem 
nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt 
kaitīgus traucējumus; un (2) šai ierīcei ir 
jāpieņem jebkuri traucējumi, tostarp 
traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces 
darbību.

• Izmaiņas vai modifikācijas, ko nav tieši apstiprinājusi 
puse, kas ir atbildīga par atbilstību, var atcelt lietotāja 
tiesības izmantot šo aprīkojumu.

• Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālajām 
ierīcēm izvirzītajām prasībām saskaņā ar FCC 
noteikumu 15. daļu.

Piezīme
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Šie ierobežojumi ir paredzēti tam, lai 
nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret 
kaitīgiem traucējumiem apdzīvotā vietā.
Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot 
radiofrekvences enerģiju un, ja netiek uzstādīta 
un izmantota atbilstoši norādījumiem, var radīt 
kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav 
nekādas garantijas, ka attiecīgajā uzstādīšanas 
vietā neradīsies traucējumi. Ja šī ierīce izraisa 
radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko 
var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, 
mēģiniet novērst traucējumus kādā no šiem 
veidiem: (1) mainiet uztveršanas antenas virzienu 
vai atrašanās vietu; (2) palielināt atstatumu starp 
aprīkojumu un uztvērēju; (3) pievienojiet 
aprīkojumu kādai tādai kontaktligzdai elektrības 
ķēdē, ar kuru radiouztvērējs nav savienots; (4) lai 
saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju 
vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Paziņojums – brīdinājums par 
radiofrekvencēm
Šī ierīce ir novērtēta kā atbilstoša vispārējām 
prasībām attiecībā uz radiofrekvences 
iedarbību. Šo ierīci var bez jebkāda 
ierobežojuma izmantot portatīvas iedarbības 
apstākļos.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)
Šai ierīcei ir nelicencējams(-i) 
radioraidītājs(-i)/uztvērējs(-i), kas atbilst 
Innovation, Science and Economic 
Development Canada departamenta 
nelicencējamajiem RSS. Izmantošana ir atkarīga 
no diviem nosacījumiem.
1.  Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus.
2.  Šai ierīcei ir jāpieņem jebkuri traucējumi, 

tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces 
nevēlamu darbību.
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Paziņojums par preču zīmi

DTS patentus skatiet vietnē http://patents.dts.com. Ražots saskaņā ar DTS, Inc. licenci (uzņēmumiem, kuru 
juridiskā adrese ir ASV/Japānā/Taivānā) vai DTS Licensing Limited licenci (visiem citiem uzņēmumiem).
DTS, Play-Fi un DTS Play-Fi logotipi ir DTS, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. 
2020 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Google, Google Play un iebūvētā Chromecast tehnoloģija ir Google LLC preču zīmes. Noteiktās valstīs un valodās 
tagad ir pieejams Google Assistant.   

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong 
Holding Limited veic šo preču zīmju jebkuru lietošanu saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes 
pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. 

Spotify programmatūrai ir trešās personas licences, kas atrodamas šeit: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Wi-Fi CERTIFIED logotips ir Wi-Fi Alliance® serti�kācijas zīme.

Lai kontrolētu šo skaļruni ar AirPlay 2 funkciju, nepieciešama iOS 11.4. vai jaunāka versija. Marķējums Works with 
Apple nozīmē, ka šis piederums ir īpaši radīts darbam ar marķējumā norādīto tehnoloģiju un izstrādātājs ir šo 
piederumu serti�cējis atbilstoši Apple veiktspējas standartiem.
Apple® un Airplay® ir Apple Inc preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
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Speci�kācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support, lai apskatītu jaunāko informāciju un dokumentus.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas 
saskaņā ar licenci. Par šī produkta izgatavošanu un pārdošanu ir atbildīgs uzņēmums MMD Hong Kong 
Holding Limited vai kāds tā sadarbības partneris, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas devējs 
attiecībā uz šo produktu.
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