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Oluline1
Ohutus

Hoiatus

Tundke neid ohutussümboleid

See märk näitab isoleerimata materjali, mis võib 
põhjustada elektrilöögi. Oma koduste kaitsmiseks 
ärge eemaldage tootelt katet.
„Hüüumärk“ pöörab tähelepanu funktsioonidele, 
mille kohta peaksite lugema lisatud materjale, et 
vältida probleemide tekkimist kasutamisel ja 
hooldamisel.
HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi ohu 
vähendamiseks ei tohiks seade kokku puutuda 
vihma ega niiskusega ning sellele ei tohiks asetada 
vedelikuga täidetuid esemeid, näiteks vaase.
HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks ühendage pistiku 
lai haru pistikupesa laia avasse ning veenduge, et 
see on sisestatud korralikult.

Ärge kunagi selle kõlari korpust eemaldage.
Ärge kunagi määrige ühtegi selle seadme osa 
määrdega.
Ärge kunagi asetage seadet teise elektriseadme 
peale.
Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, 
lahtisest leegist või kuumusest.
Ärge kunagi vaadake seadmes olevasse 
laserkiirde.
Jälgige, et teil oleks alati juhtmetele, pistikule või 
adapterile lihtne ligipääseda, et seade 
vooluvõrgust välja lülitada.

Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
Ärge paigaldage mistahes soojusallikate 
lähedusse, mis kiirgavad soojust, näiteks 
radiaatorid, soojusregistrid, pliidid või muud 
seadmed (sealhulgas võimendid).

Kaitske toitejuhet pealeastumise või 
vahelejäämise eest, eriti pistikute ja 
pistikupesade juures ning kohas, kus see 
seadmest väljub.
Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud 
lisaseadmeid/-tarvikuid.
Kasutage ainult koos käru, aluse, statiivi, 
kinnituse või lauaga, mille on tootja heaks 
kiitnud või mida müüakse koos seadmega.
Käru kasutamisel olge käru / aparaadi 
liigutamisel ettevaatlik, see võib ümber kukkuda.
 

Ühendage see seade vooluvõrgust välja 
äikesetormide ajal või kui te ei kasuta seda 
pikema aja jooksul.
Laske seadet hooldada kvali�tseeritud 
hooldustehnikul. Hooldus on vajalik, kui seade 
on mingil moel kahjustatud, näiteks kui 
toitejuhe või pistik on kahjustatud, vedelik on 
seadme peale voolanud või seadmesse on 
sattunud esemeid, seade on puutunud kokku 
vihma või niiskusega, ei tööta normaalselt, või 
on maha kukkunud.
Patarei ettevaatusabinõu – Patarei lekke 
vältimiseks, mis võib põhjustada kehavigastusi, 
varalisi kahjustusi või seadme kahjustusi:

Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja - 
vastavalt seadme märgistusele.
Ärge kasutage korraga erinevaid akusid (uusi 
ja vanu või süsinik ja leelis jne).
Eemaldage patareid, kui seadet pikemat aega 
ei kasutata.

Patareid ei tohi kokku puutuda liigse 
kuumusega, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu 
taoline.
Seadme peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
Ärge asetage toote lähedale ohuallikaid (näiteks 
vedelikuga täidetud esemed, süüdatud küünlad).
Kui eraldusseadmena kasutatakse pistikut või 
pistikupesa, peab lahtiühendatav seade olema 
töövalmis.
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Hoiatus Märkus

Kuulamisohutus

FCC teave

Kuulake mõistliku helitugevusega

Ohutu helitugevuse määramiseks

Kuulake mõistliku aja jooksul.

Nuppude või regulaatorite või toimingute 
läbiviimine siinkirjeldatust erineval viisil võib 
põhjustada ohtlikku laserkiirgust või teisi 
ebaturvalisi toimeid.

Kõrvaklappide kasutamine suure 
helitugevusega võib teie kuulmist kahjustada.  
See toode võib tekitada helisid detsibellides, 
mis võivad põhjustada tavainimesele 
kuulmiskahjustus isegi vähem kui minuti 
jooksul. Suurema detsibellivahemikku 
pakutakse neile, kes võivad juba olla saanud 
kuulmiskahjustuse.

Heli võib olla petlik. Aja jooksul kohandub teie 
kuulmise „mugavustase“ kõrgema 
helitugevusega. Seega peale pikaajalist 
kuulamist võivad „tavalised” helid olla valjud 
ja teie kuulmisele kahjulikud. Kaitseks selle 
vastu seadistage helitugevus ohutule 
tasemele, enne kui kuulmine kohaneb ja jätke 
selle tasemel.

Määrake madal helitugevus.
Suurendage helitugevust kuni kuulete heli 
mugavalt ja selgelt ilma moonutuseta.

Pikaajaline heli kuulamine isegi tavalisel 
„ohutul“ tasemel võib samuti kuulmist 
kahjustada.
Kasutage seadmeid mõistlikult ja tehke 
sobivaid pause.

Järgige oma kõlarit kasutades kindlasti 
järgmisi suuniseid

Kuulake mõõduka helitugevusega ja mitte 
liiga pikka aega järjest.
Pöörake tähelepanu sellele, et helitugevust 
ei tohi suurendada, kuna kuulmine 
kohandub.
Ärge kuulake nii kõrge helitugevusega, et te 
ei kuule, mis teie ümber toimub.
Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peate 
olema ettevaatlik või peatama kuulamise 
ajutiselt.

Tüübiplaat asub seadme tagaküljel.

MÄRKUS: Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, 
et see on vastavuses B-klassi digitaalseadmete 
piirväärtustega FCC reeglite osa 15 kohaselt. 
Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma 
mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes 
paigaldistes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib 
eraldada raadiosagedusenergiat ning võib juhul, kui 
seda ei installeerita ja kasutata vastavalt juhistele. 
Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetses 
paigalduses häireid ei esine. Kui see seade 
põhjustab raadio või teleri vastuvõtu kahjulikke 
häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja 
väljalülitamise kaudu, soovitatakse kasutajal 
proovida häireid kõrvaldada ühel või mitmel 
järgmistest viisidest:

Paigaldage vastuvõtuantenn ümber.
Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse 
suurendamine.
Ühendage seade pistikupessa, mis ei ole samas 
vooluahelas kui vastuvõtja.
Pidage abi saamiseks nõu kaupmehe või 
kogenud kõlari-/TV-tehnikuga.

See seade vastab FCC reeglite 15.osale. Kasutamisel 
peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust. (1) 
seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) 
seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud 
häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa 
soovimatu käitamise.

IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

See seade sisaldab litsentsivabastusega 
saatjaid/vastuvõtjaid, mis on vastavuses Kanada 
litsentsivabastuse RSS(s) innovatsiooni, teaduse ja 
majanduse arendamisega. Kasutamisel peavad 
olema täidetud kaks järgmist tingimust.
1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab aktsepteerima kõiki 
vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis 
võivad tuua kaasa soovimatu kasutuse.
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2 Sinu peokõlar
Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast 
Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks 
registreerige oma toode 
www.philips.com/support.

Komplekti sisu
Tutvuge karbi sisuga:
• Põhiseade
• Vahelduvvoolu juhe
• Lühijuhend
• Ohutuskaart

Garantiikaart• 
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Põhiseadme ülevaade
Ülapaneel:

1 USB play (USB-esitus)
2 Guitar in
3 Mic in
4 Guitar vol (Kitarri helitugevus)
5 Mic vol (Mikrofoni helitugevus)
6 Echo (Kaja)
7 Vocal fader (Vokaali mikser)
8 Helitugevus +
9 Mute (Vaigistamine)
10 Previous
11 Ooterežiim (punane indikaator)

12 Helitugevus -
13 Akutaseme märgutuled
14 Esitus/Paus
15 Bluetooth (sinine märgutuli)
16 Next (Järgmine)
17 Light (Valgusti)
18 Voice changer (Hääle muutja)
19 Bass
20 Treble (Kõrge helisagedus)
21 Line out
22 Line in

1

2
3
4

5

6
7
8

9
10

11
12

13

22

21

20

19
18

17
16

15

14
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Põhiseadme ülevaade Põhiline taasesitus
Tagapaneel:

1

2

1 Käru
2 Vahelduvvoolu pesa

Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage 
ning hoidke lülitit seadmel 3 
sekundit all.
Vajutage, et kontrollida aku laetuse 
taset sisselülitatud olekus.

Vajutage korduvalt lülitiga vocal 
fader on and vocal fader off vahel 
ümber.

Keerake Bass nuppu, et reguleerida 
bassi taset.

Keerake Trable helisageduse 
reguleerimiseks kõrge helisageduse 
nuppu.

Vajutage järgmisele palale 
liikumiseks.

Vajutage eelmisele palale 
naasmiseks.

Vajutage helitugevuse suuren-
damiseks.
Vajutage helitugevuse vähendamiseks.

Lülitage sisse või välja.

Keerake mikrofoni helitugevuse 
reguleerimiseks.

Keerake mikrofoni kaja 
reguleerimiseks.

Vajutage esituse ajutiseks 
peatamiseks, vajutage uuesti esituse 
jätkamiseks.

Vajutage Bluetooth-režiimile 
lülitamiseks.
Hoidke all Bluetooth-režiimist 
väljumiseks.

Vajutage korduvalt erineva: 
voice1//voice3/voice4/voice off 
vahel ümberlülitamiseks.

Vajutage korduvalt kõlari valgusrežiimi 
lülitamiseks.
Hoidke sisselülitatud oleksu valguse 
vilkumise sisse- ja väljalülitamiseks.
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Hoiatus

Hoiatus

Märkus

Alustamine3

Toite ühendamine

USB-salvestusseadme lisamine 
heli taasesitamiseks.

Mikrofoni sisend.

Kitarri  sisend.

Ühendage heli esitamiseks 
väline seade Line in-pesa 
kaudu. 

Edastab heli välisseadmele 
toitejuhtme Line out-pesa 
kaudu.

Kitarri helitugevuse 
reguleerimiseks keerake kitarri 
helitugevuse nuppu „Guitar vol” 
(kui see on ühendatud)

Nuppude või regulaatorite või toimingute 
läbiviimine siinkirjeldatust erineval viisil võib 
põhjustada ohtlikku laserkiirgust või teisi 
ebaturvalisi toimeid.

Järgige selles peatükis toodud suuniseid 
etteantud järjestuses.
Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt 
selle seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli ja 
seerianumber on kõlari tagaküljel. Kirjutage 
numbrid siia:

Mudeli nr
Seerianr

Toote kahjustamise oht! Jälgige, et toitepinge 
vastaks seadme taga näidatud pingele.
Elektrilöögi oht! Hoidke toitejuhtme 
eemaldamisel kinni pistikust. Ärge kunagi 
tõmmake juhtmest.

Jälgige, et oleksite enne vahelduvvoolukaabli 
ühendamist teinud kõik muud ühendused.

Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe seadme 
tagapaneelil AC in pesasse.
Seejärel ühendage vahelduvoolu toitejuhtme 
teine ots pistikupesasse.

Juhtmete arv ja pistiku tüüp võib regiooniti erineda.
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Toite sisselülitamine

Bassi ja kõrge helisageduse 
reguleerimine

Sisseehitatud akude laadimine
Sisseehitatud aku laadimiseks ühendage 
vahelduvvoolujuhe  Aku näidikud vilguvad 
laadimisoleku tähistamiseks erinevatel viisidel.

Mugavaks kasutamiseks on kõlaril nutikas 
aku kontrollimisfunktsioon.

Vajutage     , et vaadata aku taset 
LED-märgutuledena, kui seade on 
sisselülitatud ja ei lae.

Märkus
Peokõlar siseneb alati Bluetoothi sidumise 
režiimi iga kord, kui selle sisse lülitate.

Vajutage

Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ning 
hoidke 3 sekundit all.

Keerake Bass nuppu, et reguleerida bassi taset. Bassi 
taseme suurendamiseks keerake päripäeva ja bassi 
taseme vähendamiseks keerake vastupäeva. Keerake 
Treble reguleerimiseks kõrge helisageduse  nuppu. 
Taseme tõstmiseks keerake päripäeva ja taseme 
vähendamiseks keerake vastupäeva.

Märkus: Seadme neli näidikut kustuvad 15 sekundi 
jooksul pärast aku täielikku laadimist.

4 LED valget märgutuld = ligikaudu 100% täis
3 LED valget märgutuld = ligikaudu 80% täis
2 LED valget märgutuld = ligikaudu 50% täis
1 LED valget märgutuld = ligikaudu 20% täis

(näitab, et laadimine on vajalik)

Märkus: Kui aku laetuse tase on madal, vilguvad 
samaaegselt kõik aku LED-märgutuled ja kõlab 
helisignaal.

20%

100%

50%

80%

100%

15 sekundit

20%

Low 
battery：

50%

80%

100%
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Märkus

Valgusefekti 
muutmine

4 Heli esitamine läbi 
Bluetoothi

5

Dekoratiivvalgustuse 
sisse- ja väljalülitamine

Seadme ühendamine

Seadme automaatne 
ühendamine

Seadme käsitsi 
ühendamine

1. Valutage sisselülitatud olekus korduvalt Light 
nupule, et valida kõlarile erinevad 
valgustusrežiimid.

2. Hoidke sisselülitatud olekus Light nuppu 3 
sekundit vilkumise sisse- ja väljalülitamiseks.

1  Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ning hoidke
      3 sekundit all. Seade siseneb automaatselt 
Bluetoothi sidumise režiimi ning    nupu ja kõlari 
sinine taustavalgus vilgub, et tuletada meelde 
Bluetooth-seadmega ühenduse loomist.

2  Lubage oma Bluetooth-seadmes Bluetooth ja 
otsige Bluetooth seadmeid sidumiseks.

2  Lubage oma Bluetooth-seadmes Bluetooth ja 
otsige Bluetooth seadmeid sidumiseks.

1 Kui allikaks on USB või Line in, vajutage lühidalt
    nuppu, et lülituda Bluetooth-allikale ja 
siseneda sidumisrežiimi. Seade siseneb režiimi 
ning     nupu ja kõlari sinine taustavalgus vilgub, 
et tuletada meelde Bluetooth-seadmega 
ühenduse loomist.

3 Valige sidumiseks kuvatu [Philips TAX5206]
Pärast edukat ühendamist jääb     nupu sinine 
taustavalgus põlema.

Toode võib edastada Bluetooth seadmelt 
muusikat süsteemi läbi Bluetoothi.

Valgusrežiim 
3

Valgusrežiim 
1

Valgusrežiim 
2

1

2 Vilkumine

Valgusrežiim 
4

3 sekundit

Light

Light Sees/Väljas

Valgus väljas

Enne seadme selle tootega sidumist lugege 
kasutusjuhendist Bluetooth-ühilduvuse kohta.
Toode suudab meelde jätta maksimaalselt 
kaheksa seotud seadet. Üheksas seotav seade 
asendab esimese.
Toote ja Bluetooth vahel olevad seadmed võivad 
töövahemikku vähendada. Hoidke teised häireid 
tekitavad elektroonikaseadmed kaugemal.
Toote ja Bluetooth-seadme töövahemik on 
umbes 10 meetrit.
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Seadme lahtiühendamine

Märkus
Kui soovite uuesti USB-liidesele lülituda teistest 
allikatest, peate USB-pistiku uuesti pesasse 
sisestama. 

3 Valige sidumiseks kuvatud [Philips TAX5206]
Pärast edukat ühendamist jääb     nupu sinine 
taustavalgus põlema.

Märkus

Heli läbi USB 
esitamine

6

Helisisend 
USB-mälupulgalt.

Kontrollige, et USB-seade sisaldaks ainult 
toetatud vormingus helisisu. Toetatud 
vormingud: MP3, WAV, WMA, FLAC. 
FLAC-vorming toetab ainult mitte üle 16 
bitikiiruse ja 1M-koodi kiirust.
Seade toetab kuni 128G USB- ja failivormingut  
FAT16/FAT32/exFAT.
Kui USB-seadet ei tuvastata ja see ei ole loetav 
või kui USB-seadme heli ei ole võimalik esitada, 
lülitatakse peokõlar automaatselt 
Bluetooth-allikale.

1  Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ning hoidke
      nuppu 3 sekundit all.

2 Sisestage USB-pistik seadmel pesasse.

4  Taasesita laul automaatselt.

3      nupu sinine taustavalgus kustub ja peopesa 
lülitub automaatselt USB-allikale.

Märkus
Enne järgmise Bluetooth-seadme ühendamist 
ühendage praegune seade kõigepealt lahti.
Kui Bluetooth-seade on väljaspool 
töövahemikku, katkestab seade automaatselt 
seadme ühenduse.
Vajutage ja hoidke seadm     nuppu 8 sekundit 
all, et eemaldada praegune seade ja kustutada 
Bluetoothi sidumise teave.

2 Seade siseneb režiimi ning     nupu ja kõlari 
sinine taustavalgus vilgub, et tuletada meelde 
Bluetooth-seadmega ühenduse loomist

1 Vajutage ja hoidke     nuppu partei valjuhääldil 
3 sekundit, et seadmest lahti ühendada.
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Helitugevuse reguleerimine

Toetatud MP3 formaadid

USB esitusteave

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks 
vajutage mängimise ajal +/- nuppu.

Helitugevuse reguleerimisel muutub roheline 
kõlari märgutuli vastavalt.

Ühilduvad USB-seadmed:
USB-mälupulk (USB 2.0)
USB-pleierid (USB 2.0)
Mälukaardid (selle seadmega töötamiseks on 
vajalik eraldi kaardilugeja)

Toetatud vormingud:
USB- või mälufaili vorming: FAT16, FAT32, 
exFAT (sektori suurus: 512 baiti)
Helivorming: MP3, WAV, WMA, FLAC.
Kataloog pesastab kuni 8 taset
Maks. toetab 128 G USB-d.

Maksimaalne tiitlite arv: 999 (sõltuvalt faili 
nime pikkusest)
Albumite maksimaalne arv: 64
Toetatud diskreetimissagedused: 32 kHz, 
44.1 kHz, 48 kHz
Toetatud bitikiirused: 32-384 kbps muutuv 
bitikiirus

Esituse juhtimine
UBS-režiimis järgige juhiseid esituse juhtimiseks.

Eelmisele või järgmisele palale 
hüppamiseks.

Helitugevuse suurendamine ja 
vähendamine.
Vajutage esituse pausiks ja esituse 
jätkamiseks.

Nupp Toiming

Heli esitamine läbi 
Line in-i

7

Välise seadme kuulamine

MP3-pleierist esitamine

Line out

Märkus
Kui soovite uuesti helikaabli Line in-pesasse 
lülituda teistest allikatest, peate Line in-pistiku 
uuesti pesasse sisestama. 

1  Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ning hoidke
      nuppu 3 sekundit all.

2 Ühendage 3,5 mm pistikuga helisisendi kaabli 
(ei ole kaasas) otsad:

4 Esitage muusikat MP3-pleierist (vt selle 
kasutusjuhendit).

Seadme Line in pesasse.
MP3-pleieri kõrvaklapi pesasse.

Selle tootega saate te kuulata välist heliseadet 
nagu MP3-pleier.

3     nupu sinine taustavalgus kustub ja peokõlar 
lülitub automaatselt Line in-allikale.

Sellel seadmel Line out-pesa. Analoogstereoheli 
signaale saate edastada välisseadmetele, näiteks 
aktiivsele kõlarile. Ühendage helikaabel (ei ole 
kaasas) seadme ülemisel paneelil Line out-pesa ja 
seade edastab heli automaatselt välisseadmele.

Line in

ET



Guitar in9Mikrofoniga 
laulmine

8

Mikrofon helitugevuse 
muutmine

Kitarri helitugevuse 
muutmine

Kaja muutmine 

Vocal fader

Voice changer

Ühendage mikrofon (pole komplektis) seadmel 
Mic in-pesasse ja reguleerige mikrofoni 
helitugevust, keerates Mic vol-nuppu. 
Ja nüüd saate nautida karaoke laulmist!

Reguleerige mikrofoni kaja tase soovitud 
tasemele, keerates Echo nuppu ülemisel paneelil.

Vajutage ülapaneelil Vocal fader nuppu, et 
lülituda häälemikser sisse ja välja.

Erinevate häältoonide vahel vahetamiseks 
vajutage Voice changer nuppu: 
Voice1/voice2/voice3/voice4 Voice Off.

Sellel kõlaril saate ühendada kitarri ülapaneeli 
otse Guitar in pesasse.
1 kasutage 6,3 mm (1/4") kitarriühendust (ei 

ole kaasas), et ühendada kitarr Guitar in 
pesasse.

2 Ühendatud kitarri helitugevust saab 
reguleerida ülapaneeli Guitar vol nupuga.

Guitar in

Guitar vol

1

2

6,3 mm

ET



Märkus

USB-laadimine10
Välise heliseadme laadi-
mine
Selle kõlari abil saate laadida oma välisseadmeid, 
näiteks mobiiltelefoni.
1 Ühendage oma mobiiltelefon kõlariga USB-kaabli 

abil (ei ole komplektis).
2 Ühendage kõlar toitega.

Pärast mobiiltelefoni tuvastamist käivitub laadimine.

USB-laadimine toetab ainult 5 V, 1 A välist 
laadimist. See ei toeta suurema 
laadimisvooluga seadmete, näiteks iPadi 
jne laadimist.

ET
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Toote teave11

Tehnilised andmed Hooldus

Kaal
Põhiseade 10,52 kg

Mõõdud
309 x 700 x 322 mm

Üldine teave
Vahelduvvool

Elektritarve 
ooterežiimis

≤ 0,5 W

Aku maht Sisseehitatud taaslaetav 
7,4 V 4400 mAh

Aku

Bluetoothi versioon

Bluetoothi sagedusriba

Bluetoothi ulatus

Bluetooth
V5.0

10 m (vaba pinnaga)

2,402 GHz ~ 2,480 GHz 
ISM-riba

USB otseversioon

USB
2.0 Full Speed

5 V, 1 ALaadimistugi

Kõlarite takistus

Tundlikkus

Kõlar
4 ohm

91 dB ± 3 dB/m/W

Vahelduvvoolu võimsus (RMS)

Aku võimsus

Sageduskaja

Signaali ja müra suhe

Täielik harmooniline moonutus

80 W

160 W

30 W

40 Hz-20 KHz,-12 dB

≥ 65 dBA

≤ 10 %

Vahelduvvoolu võimsus 
(maksimaalne)

Võimendi
Kasutage õrna pesuainega kergelt niisutatud 
pehmet lappi.
Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseene 
või abrasiivseid aineid sisaldavaid 
puhastusaineid.

Korpuse puhastamine

Voogedastuse vorming: SBC, muusika voogedastus 
(A2DP),
Taasesituse/helitugevuse reguleerimine: AVRCP
Mitmepunktiline (Multipair) tugi

100-240 V~, 50/60 Hz

Põhiseade (L x K x S)

ET
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Hoiatus

Tõrkeotsing12
Bluetooth-seadme kohta

Ärge kunagi selle seadme korpust eemaldage.

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge kunagi 
süsteemi ise parandaga.
Probleemide korral vaadake üle järgnevad 
punktid enne teenindusse pöördumist. Kui 
probleemi ei see lahendada, vt Philipsi kodulehte
(www.philips.com/support).
Philipsiga ühedust võttes jälgige, et kõlar oleks 
kõrval ning mudelinumber ja seerianumber 
kättesaadavad.

Toide puudub
• Veenduge, et vahelduvvoolu pistik on 

korrektselt ühendatud.
Kontrollige, kas pistikupesas on vool.
Energia säästmiseks läheb seade 15 minutit 
peale esituse lõppemist või kui nuppe ei ole 
kasutatud automaatselt ooterežiimile.

•
• 

Heli ei kosta
• 

Seade ei reageeri

USB-seadet ei toetata

USB-seadmelt ei saa osasid faile kuvada

• Taasühendage vahelduvvoolu pistik ja lülitage 
seade uuesti sisse.

Muutke helitugevust.

USB-seadmel olevate kaustade või failide arv on 
ületanud teatud taseme. Tegemist ei ole 
rikkega.
Nende failide formaate ei toetata.

USB-seade ei ole seadmega ühilduv. Proovige 
teist seadet. Proovige järgmist.

Helikvaliteet on peale Bluetooth-seadmega 
ühendamist halb.

Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Viige seade 
seadmele lähemale või eemaldage nende 
vahelt takistused.

Seadmega ei saa ühendust luua
Seadmes ei ole lubatud Bluetooth funktsioon. 
Bluetoothi sisselülitamiseks seadmel vaadake 
seadme kasutusjuhendit.
See toode on juba ühendatud teise 
Bluetooth-seadmega. Eemaldage ühendatud 
seade ja proovige uuesti ühendada.

Seotud seade ühendab ja eemaldab ennast 
pidevalt

Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Viige seade 
seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt 
takistused.
Mõned Bluetooth-seadmed lülitavad Bluetoothi 
automaatselt välja, et säästa akut. See ei viita 
selle seadme probleemidele.

ET



Märkus13
Vastavustunnistus

Keskkonnakaitse
Kaubamärk

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine

Meie toode on konstrueeritud ja toodetud 
kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osades 
mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.

Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele 
kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EU.

See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, 
millele kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EU ja 
mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste 
majapidamisjäätmetega.
Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete 
ning akude kogumise süsteemiga. Järgige 
kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja 
patareisid kunagi koos tavaliste 
majapidamisjäätmetega.
Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab 
ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele 
tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Keskkonnaalane teave

Ühekordsete patareide eemaldamiseks 
lugege patarei paigaldamise peatükki.

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama. Me 
oleme püüdnud muuta pakkematerjali kergesti 
eraldatavaks: papp (karp), polüstüreen (pakki 
kaitsev vahtplast) ja polüetüleen (kotid, 
kaitsekate). Meie süsteem koosneb materjalidest, 
mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see 
viia vastavasse ettevõttesse. Palun järgige 
kohalikke määruseid pakkematerjalide, tühjad 
akude ja vanade seadmete osas.

Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on 
registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad 
ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja nende mis tahes 
viisil kasutamine ettevõtte MMD Hong Kong 
Holding Limited poolt toimub litsentsi alusel. 
Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad 
nende omanikele.

See on topeltisolatsiooniga II klassi aparaat ja 
sellel puudub maandus.

Igasugused kõlari muudatused või 
modi�tseerimised ei ole MMD Hong Kong 
Holding Limited poolt lubatud ja võivad 
tühistada kasutaja õiguse seadme 
kasutamiseks.
See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete 
nõuetele.
MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib 
käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses 
RED Directive 2014/53/EU ja UK Radio 
Equipment Regulations SI 2017 No 1206 
sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav 
veebilehelt www.philips.com/support.

ET
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Modelo : PVX931 

08790-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
“Este produto contém a placa PVX931código de homologação
08790-21-10947”


