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Tärkeää1

Turvallisuus

Varoitus

Tämä ‘salamanisku’ viittaa eristämättömään 
materiaaliin yksikössä ja mahdollisesti aiheuttavan 
sähköiskun. Kaikkien kotitaloutesi jäsenten 
turvallisuuden vuoksi, älä irrota tuotteen päällystä.
“Huutomerkki” pyytää kiinnittämään huomiota 
ominaisuuksiin, joihin tulee tutustua lukemalla 
mukana toimitetut ohjeet, jotta vältytään käyttöön 
ja huoltoon liittyviltä ongelmilta.
VAROITUS: Tulipalon tai sähköiskun riskin 
vähentämiseksi tätä laitetta ei saa altistaa sateelle 
ja kosteudelle, eikä nestettä sisältäviä esineitä, 
kuten maljakoita, saa asettaa tämän laitteen päälle.
VAROTOIMI: Aseta pistokkeen leveä piikki leveään 
aukkoon ja työnnä pistoke kokonaan kiinni 
pistorasiaan sähköiskun välttämiseksi.

Älä koskaan irrota tämän laitteen koteloa.
Älä koskaan voitele mitään tämän laitteen osaa.
Älä koskaan aseta tätä laitetta toiselle 
sähkölaitteelle.
Älä pidä tuotetta suorassa auringonvalossa, 
avotulen tai lämmönlähteen lähellä.
Älä koskaan katsele laser-säteeseen tämän 
laitteen sisäpuolella.
Varmista, että sinulla on aina helppo pääsy 
virtajohtoon, pistokkeeseen tai sovittimeen 
irrottaaksesi tämän laitteen virtalähteestä.

Älä käytä laitetta veden lähellä.
Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Älä asenna lämpölähteiden, kuten 
lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai 
muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle.

Suojaa virtajohto sen päällä kävelemiseltä ja 
puristumiselta eritoten pistokkeiden, liittimien ja 
johtojen erkanemispisteiden kohdalla.
Käytä vain valmistajan määrittämiä 
liittimiä/lisälaitteita.
Käytä vain sen kärryn, jalustan, tukijalan, kehikon 
tai pöydän kanssa, jonka valmistaja on 
määrittänyt tai joka oli myyty laitteen kanssa.
Kun käytät kärryä, noudata huolellisuutta, jotta 
voit välttää kaatumisen aiheuttaman 
loukkaantumisen.

Kytke laite irti verkkovirrasta ukonilman aikana 
tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
Anna huoltotyöt aina valtuutetun 
huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, 
mikäli laite on vahingoittunut millään tavalla, 
kuten esimerkiksi vahingoittunut 
verkkovirtajohto, laitteessa on nestettä tai 
laitteeseen on pudonnut vierasesineitä, laite 
on ollut sateessa tai kosteudessa, se ei toimi 
oikein tai on pudonnut.
Paristojen käyttöön liittyvä VAARA – Estääksesi 
paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa 
henkilö-, omaisuus- tai kaukosäätimen 
vahinkoihin:

Asenna kaikki paristot oikein, +- ja –-navat 
laitteen merkintöjen mukaisesti.
Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai 
hiili- ja alkaliparistoja jne.
Poista paristo, kun kaukosäädintä ei käytetä 
pitkään aikaan.

Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten 
auringonvalolle, avotulelle tai vastaavalle.
Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
Älä aseta mitään vaaraa aiheuttavia esineitä 
(esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia 
kynttilöitä).
Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään 
verkkovirtapistoketta, verkkovirrasta 
irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.
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Vaara Huomautus

Kuulonsuojaus

FCC-tiedot

Kuuntele kohtuullisella 
äänenvoimakkuudella

Äänenvoimakkuuden asentaminen 
turvalliselle tasolle:

Kuuntele kohtuullisia aikoja

Muiden kuin tässä mainittujen suoritusten tai 
toimenpidemenetelmien käyttö saattaa tuottaa 
tuloksena vaarallisen laser-altistuksen tai muun 
ei-turvallisen toiminnon.

Kuulokkeiden käyttäminen voimakkaalla 
äänenvoimakkuudella voi heikentää kuuloa. 
Tämä tuote tuottaa ääniä, joiden desibelitaso 
saattaa aiheuttaa kuulonalenemaa normaalille 
henkilölle jopa alle minuutin altistuksessa. 
Korkeampia desibelialueita tarjotaan niille, 
joilla saattaa olla jo jonkin verran kuulon 
heikkenemistä.
Ääni voi olla petollinen. Ajan mittaan 
kuuntelusi 'mukavuustaso' sovittautuu äänen 
korkeammille tasoille. Pitkäaikaisen kuuntelun 
jälkeen "normaalilta" kuulostava ääni voi itse 
asiassa olla kovaääninen ja haitallinen 
kuulolle. Tätä vastaan voit suojautua 
asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle 
tasolle, ennen kuin kuulosi mukautuu, ja 
jättämällä sen sille tasolle.

Säädä äänenvoimakkuus alhaiselle tasolle.
Nosta äänenvoimakkuutta hitaasti, kunnes 
kuulet äänen miellyttävästi ja selkeästi ilman 
säröytymistä.

Pitkitetty altistuminen äänelle, jopa 
normaaleilla 'turvallisilla' tasoilla, voivat 
myös aiheuttaa kuulon menetystä.
Varmista käyttäväsi laitteita kohtuullisesti ja 
pidä kohtuullisia taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä 
seuraavia ohjeita

Kuuntele kohtuullisella 
äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi 
totuttua nykyiseen äänentasoon.
Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, 
ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
Lopeta tai keskeytä kuunteleminen 
mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.

Tyyppikilpi on sijoitettu yksikön taakse.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu 
täyttävän rajat Luokan B digitaaliselle laitteelle FCC 
sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset 
tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä 
vastaan kotiin asennetuille laitteille. Tämä laite luo, 
käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja 
jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, 
se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Ei 
kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny 
jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite 
aiheuttaa häiriöitä radio- tai 
televisio-vastaanottoon, mikä voidaan todeta 
kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi 
yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla 
seuraavista toimenpiteistä:

Vastaanottoantennin uudelleensuuntaus tai 
vastaanottavan antennin uudelleensijoitus.
Eron kasvattaminen laitteiston ja 
vastaanottimen välillä.
Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin 
mihin vastaanotin on kytketty.
Neuvottele ja pyydä apua jälleenmyyjältä tai 
kokeneelta kaiutin- tai televisioteknikolta.

Tämä laite noudattaa kohtaa 15 FCC-säännöissä. 
Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä 
laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) laitteen tulee 
kestää siihen kohdistuva häiriö, vaikka se 
aiheuttaisikin väärää toimintaa.

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

Tämä tuote sisältää lisenssivapaan 
lähettimen/lähettimen/vastaanottimen/vastaanot
timet, jotka noudattavat Innovation, Science and 
Economic Development Canadan lisenssivapaita 
RSS:iä. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:
1. Tämä laite ei voi tuottaa häiriötä.
2. Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki häiriö, 
mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa 
laitteessa ei-toivottua toimivuutta.
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2 Juhlakaiuttimesi
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa 
Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin 
tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa 
www.philips.com/support.

Mitä pakkaus sisältää
Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:
• Pääyksikkö
• Vaihtovirtajohto
• Pikaopas aloitukseen
• Turvallisuustiedot

Takuukortti• 
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Pääyksikön yleisnäkymä
Yläpaneeli:

1 USB play (USB-toisto)
2 Guitar in (Kitaran tulo)
3 Mic in (Mikrofonitulo)
4 Guitar vol (Kitaran vol.)
5 Mic vol (Mikr. vol.)
6 Echo (Kaiku)
7 Vocal fader
8 Äänenvoimakkuus +
9 Mute (Mykistä)
10 Edellinen
11 Valmiustila (punainen ilmaisin)

12 Äänenvoimakkuus -
13 Akun tason ilmaisin
14 Toisto/Tauko
15 Bluetooth (sininen ilmaisin)
16 Seuraava
17 Light (Vaalea)
18 Voice changer (Äänen muunnin)
19 Bass (Basso)
20 Treble (Diskantti)
21 Line out (Linja ulos)
22 Line in (tulolinja)

1

2
3
4

5

6
7
8

9
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22

21

20

19
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16

15

14
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Pääyksikön yleisnäkymä Perustoisto

Takapaneeli:

1

2

1 Kärry
2 Verkkovirtaliitin

Paina ja pidä painettuna 3 sek. ajan 
kytkeäksesi yksikön virran päälle.
Paina tarkistaaksesi akun 
varaustason virta päällä -tilassa.

Paina toistuvasti kytkeäksesi vocal 
fader on ja vocal fader off välillä.

Käännä Bass nuppia basson tason 
säätämiseksi.

Käännä Treble-nuppia diskantin tason 
säätämiseksi.

Paina siirtyäksesi seuraavaan 
kappaleeseen.

Paina jos haluat palata edelliseen 
kappaleeseen.

Paina äänenvoimakkuuden 
lisäämiseksi.
Paina äänenvoimakkuuden 
vähentämiseksi.

Kytke mykistys päälle tai pois päältä.

Käännä säätääksesi mikrofonin 
äänenvoimakkuutta.

Käännä säätääksesi mikrofonin 
kaikua.

Paina pysäyttääksesi toiston 
väliaikaisesti; paina uudelleen 
jatkaaksesi toistoa.

Paina valitaksesi Bluetooth-lähteen.
Paina ja pidä painettuna purkaaksesi 
Bluetooth-yhteyden.

Paina toistuvasti vaihtaaksesi 
äänensävyjen 
voice2/voice3/voice4/voice off välillä.

Paina toistuvasti vaihtaaksesi 
kaiutinvalon valotilaa.
Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi 
stroboskooppivalon päälle/pois päältä.
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Vaara

Vaara

Huomautus

Aloitus3

Yhdistä virta

Aseta USB-tallennuslaite 
äänentoistoa varten.

Mikrofonin tulo.

Kitaran tulo.

Liitä ulkoinen laite Line in 
-liittimeen äänen 
toistamiseksi.

Liitä ulkoinen laite Line out 
-liittimeen.

Käännä Guitar vol -nuppia 
säätääksesi kitaran 
äänenvoimakkuutta (jos 
yhdistetty).

Muiden kuin tässä mainittujen suoritusten tai 
toimenpidemenetelmien käyttö saattaa tuottaa 
tuloksena vaarallisen laser-altistuksen tai muun 
ei-turvallisen toiminnon.

Noudata aina tämän luvun ohjeita niiden 
järjestyksessä.
Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään mallia 
ja tämän laitteen sarjanumeroa. Mallinumero ja 
sarjanumero ovat laitteen takana. Kirjoita 
numerot tähän:

Malli Nro.
Sarja Nro.

Tuotevahingon vaara! Varmista, että virtalähteen 
jännite vastaa tuotteen jännitettä yksikön takana 
tai pohjassa.
Sähköiskun vaara! Kun irrotat verkkovirtajohdon, 
pidä aina kiinni virtapistokkeesta. Älä koskaan 
vedä virtajohdosta.

Ennen AC-virran liittämistä, varmista vieneesi 
päätökseen kaikki muut liitännät.

Liitä AC-virtajohto yksikön takaosan 
AC-tuloliitäntään.
liitä sitten AC-virtajohdon toinen pää 
virtalähteeseen.

Virtajohtojen määrä ja liitäntätyyppi vaihtelee 
alueittain.
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Virta päälle

Säädä basso ja diskantti

Lataa sisään rakennettu akku
Liitä AC-virtajohto sisään rakennetun akun 
lataamiseksi. Akun merkkivalot vilkkuvat eri tavoin 
lataustilan osoittamiseksi.

Kaiuttimessa on älykäs akun 
tarkistusominaisuus käyttösi helpottamiseksi.

Paina     -painiketta tuodaksesi näkyviin akun 
nykyisen tason yksikön LED-ilmaisinvaloilla 
virta päällä tilassa, kun yksikkö ei ole 
latauksessa.

Huomautus
Juhlakaiutin siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan 
aina, kun kytket sen päälle.

Paina

Paina ja pidä painettuna 3 sek. ajan 
kytkeäksesi yksikön päälle tai pois päältä.

Käännä Bass nuppia basson tason säätämiseksi. 
Käännä myötäpäivään lisätäksesi bassotasoa ja 
käännä vastapäivään vähentääksesi bassotasoa. 
Käännä Treble-nuppia diskantin tason 
säätämiseksi. Käännä myötäpäivään lisätäksesi 
tasoa ja käännä vastapäivään vähentääksesi 
tasoa.

Huomautus: Laitteen neljä merkkivaloa 
sammuvat 15 sekunnin kuluttua siitä, kun akku on 
ladattu täyteen.

4 LED-valkoista valkoista valoa = n. 100 % täynnä
3 LED-valkoista valkoista valoa = n. 80 % täynnä
2 LED-valkoista valkoista valoa = n. 50 % täynnä
1 LED-valkoista valkoista valoa = n. 20 % täynnä

(ilmaisee, että latausta tarvitaan)

Huom.: Kun akun varaustaso on alhainen, kaikki 
akun LED-merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti ja 
kuuluu merkkiääni.

20%

100%

50%

80%

100%

15 sek.

20%

Akku 
vähissä:

50%

80%

100%
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Huomautus

Vaihda 
valotehostetta

4 Äänen toistaminen 
Bluetoothin välityksellä

5

Kytke koristevalo päälle tai 
pois päältä

Liitä laite

Liitä laite automaattisesti

Liitä laite manuaalisesti

1. Virta päällä -tilassa, paina Light-painiketta 
toistuvasti vaihtaaksesi kaiutinvalon eri 
valotilojen välillä.

2. Kytke stroboskooppivalo päälle/pois päältä 
painamalla Light-painiketta 3 sekunnin ajan, 
virta päällä -tilassa.

1 Paina ja pidä painettuna      -painiketta 3 sek. 
ajan kytkeäksesi yksikön päälle. Laite siirtyy 
automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan, ja     
-painikkeen sininen taustavalo ja kaiuttimen 
sininen valo vilkkuvat muistuttaakseen sinua 
yhteyden muodostamisesta Bluetooth-laitteeseen.

2 Bluetooth-laitteessasi, ota käyttöön Bluetooth 
ja hae Bluetooth-laitteita, joiden kanssa 
pariliitäntä voi tapahtua.

2 Bluetooth-laitteessasi, ota käyttöön Bluetooth 
ja hae Bluetooth-laitteita, joiden kanssa 
pariliitäntä voi tapahtua.

1 Kun juhlakaiutin on USB- tai Line in -lähteessä, 
paina lyhyesti    -painiketta vaihtaaksesi 
Bluetooth-lähteeseen ja siirtyäksesi 
pariliitostilaan.    -painikkeen sininen taustavalo 
ja kaiuttimen sininen valo vilkkuvat 
muistuttaakseen sinua yhteyden 
muodostamisesta Bluetooth-laitteeseen.

3 Valitse [Philips TAX5206]
näkyy laitteessa pariliitosta varten. Kun yhteys 
on muodostettu onnistuneesti,     -painikkeen 
sininen taustavalo palaa kiinteänä.

Tuote voi suoratoistaa musiikkia 
Bluetooth-laitteestasi järjestelmään Bluetoothin 
välityksellä.

Valotila 3

Valotila 1

Valotila 2

1

2 Vilkkuvalo

Valotila 4

3 sek.

Light

Light Päällä/
Pois päältä

Valo pois 
päältä

Ennen laitteen pariliitäntää tämän tuotteen 
kanssa, lue sen käyttöohjekirja Bluetoothin 
yhteensopivuutta varten.
Tuote voi muistaa enintään 8 pariksi liitettyä 
laitetta. Yhdeksäs pariksi liitettävä laite korvaa 
ensimmäisen.
Mikä tahansa este tämän tuotteen ja 
Bluetooth-laitteen välillä voi vähentää 
käyttökantamaa. Pysyttäydy etäällä kaikista 
muista elektroniikkalaitteista, jotka voivat 
aiheuttaa häiriötä.
Tämän tuotteen ja Bluetooth-laitteen välinen 
käyttöetäisyys on n. 10 metriä (30 jalkaa).
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Laiteyhteyden 
purkaminen

Huomautus
Sinun on asetettava USB-pistoke uudelleen 
korttipaikkaan, jos haluat vaihtaa muista 
lähteistä takaisin USB:lle.

3 Valitse [Philips TAX5206]
näkyy laitteessa pariliitosta varten. Kun yhteys 
on muodostettu onnistuneesti,     -painikkeen 
sininen taustavalo palaa kiinteänä.

Huomautus

Äänen toistaminen 
USB:n välityksellä

6

Toista 
USB-tallennuslaitteelta.

Varmista, että USB-laitteella on toistettavaa 
äänisisältöä tuetuissa muodoissa. Tuetut 
muodot: MP3, WAV, WMA, FLAC. 
FLAC-muodossa ääni tukee vain muita kuin yli 16 
bittinopeutta ja 1M koodinopeutta.
Laite tukee enintään 128G USB ja tiedostoa, jolla 
format (muoto) FAT16/FAT32/exFAT.
Jos USB-laitetta ei tunnisteta ja sitä ei voi lukea 
tai USB:ssä olevaa äänisisältöä ei voi toistaa, 
juhlakaiutin siirtyy automaattisesti 
Bluetooth-lähteeseen.

1 Paina ja pidä painettuna      -painiketta 3 sek. 
ajan kytkeäksesi yksikön päälle, jolloin kuulet 
kehoteäänen.

2 Aseta laitteen USB-pistoke 
USB-korttipaikkaan.

4 Kappaleen automaattinen toisto.

3     -painikkeen sininen taustavalo sammuu, ja 
juhlakaiutin kytkeytyy automaattisesti 
USB-lähteeseen.

Huomautus
Ennen toisen Bluetooth-laitteen yhdistämistä, 
irrota nykyinen laite ensin.
Kun Bluetooth-laite on voimassa olevan 
Bluetooth-etäisyyden ulkopuolella, yksikkö 
katkaisee yhteyden laitteeseen automaattisesti.
Paina ja pidä painettuna     -painiketta yksikössä 
8 sekunnin ajan nykyisen laitteen irrottamiseksi 
ja Bluetooth-pariliitäntätietojen 
tyhjentämiseksi.

2      -painikkeen sininen taustavalo ja kaiuttimen 
sininen valo vilkkuvat muistuttaakseen sinua 
yhteyden muodostamisesta 
Bluetooth-laitteeseen.

1 Katkaise yhteys nykyiseen laitteeseen 
painamalla juhlakaiuttimen    -painiketta ja 
pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.
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Säädä äänenvoimakkuutta

Tuetut 
MP3-tiedostomuodot

USB-toistettavuuden 
tiedot

Toiston aikana voit lisätä tai vähentää 
äänenvoimakkuutta painamalla juhlakaiuttimen 
+/- -painiketta.

Vihreä kaiuttimen merkkivalo muuttuu 
vastaavasti äänenvoimakkuuden säätämisen 
merkiksi.

Yhteensopivat USB-laitteet:
USB-tikkumuisti (USB 2.0)
USB-soittimet (USB 2.0)
Muistikortit (vaatii ylimääräisen kortinlukijan 
toimiakseen tämän yksikön kanssa)

Tuetut muodot:
USB-tiedostomuoto: FAT16, FAT32, exFAT 
(sektorin koko: 512 tavua)
Äänimuoto: MP3, WAV, WMA, FLAC.
Hakemiston tasot kertyvät 
enimmäismääräisesti 8 tasoksi
Enimmäistuki 128G USB

Kappaleiden enimmäismäärä: 999 (riippuen 
tiedostonimen pituudesta)
Albumien enimmäismäärä: 64
Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 
44,1 kHz, 48 kHz
Tuetut bittinopeudet: 32-384 (kbps), 
vaihtelevat bittinopeudet

Toiston ohjaus
USB-tilassa, noudata alla olevia ohjeita ohjataksesi 
toistoa.

Paina ohittaaksesi edelliselle tai 
seuraavalle kappaleelle.

Lisää tai vähennä 
äänenvoimakkuutta.
Paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi 
toistoa.

Painike Toimenpide

Äänen toistaminen 
Line in:n välityksellä
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Kuuntele ulkoista laitetta

Toista MP3-soittimesta

Line out

Huomautus
Sinun on asetettava äänen tulojohto uudelleen 
Line in -liitäntään, mikäli haluat vaihtaa muista 
lähteistä takaisin Line in -liitäntään.

1 Paina ja pidä painettuna      -painiketta 3 sek. 
ajan kytkeäksesi yksikön päälle, jolloin kuulet 
kehoteäänen.

2 Liitä äänen tulojohto (ei toimitettu) 3,5 mm 
liittimellä molemmissa päissä seuraaviin:

4 Toista ääntä MP3-soittimella (katso sen 
käyttöopas).

Line in -liitäntä tuotteessa.
Kuulokeliitäntä MP3-soittimessa.

Tällä tuotteella, voit kuunnella ulkoista 
äänilaitetta kuten MP3-soitinta.

3     -painikkeen sininen taustavalo sammuu, ja 
juhlakaiutin automaattisesti LINE IN-lähteeseen.

Tällä yksiköllä on Line out -liitäntä. Voit tulostaa 
analogiset stereoäänisignaalit ulkoisiin laitteisiin, 
kuten aktiivikaiuttimeen. Kytke äänikaapeli (ei 
toimiteta) laitteen yläpaneelissa olevaan Line out 
-liitäntään ja ulkoisen laitteen line in -liitäntään, 
jolloin laite antaa äänen automaattisesti ulkoiseen 
laitteeseen.

Line in

FI



Kitaran tulo9Laula mikrofonin 
välityksellä

8

Säädä mikrofonin 
äänenvoimakkuutta

Säädä kitaran 
äänenvoimakkuutta

Kaiun säätäminen

Vocal fader (äänen häivytin)

Voice changer (äänen 
muunnin)

Liitä mikrofoni (ei toimiteta) laitteen Mic in 
-liitäntään ja säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta 
kääntämällä Mic vol -säädintä.
Nyt, nauti karaokesta!

Säädä mikrofonin kaiun taso haluamallesi tasolle 
kääntämällä yläpaneelissa olevaa Echo -säädintä.

Paina Vocal fader -painikkeella yläpaneelissa voit 
vaihtaa vocal fader on ja vocal fader off välillä.

Paina Voice changer -painikkeella paneelissa voit 
vaihtaa eri äänimerkkien välillä: 
voice1/voice2/voice3/voice4 voice off.

Voit kytkeä kitaran tähän bilekaiuttimeen 
suoraan yläpaneelissa olevan Guitar in 
-liitännän välityksellä.
1 Käytä 6,3 mm (1/4") kitaraliitintä (ei sisälly 

toimitukseen) kytkeäksesi kitaran Guitar in 
-liitäntään.

2 Yhdistetyn kitarasi äänenvoimakkuutta 
voidaan ohjata Guitar vol -nupista 
yläpaneelissa.

Guitar in

Guitar vol

1

2

6,3 mm

FI



Huomautus

USB-lataus10
Lataa ulkoinen laite
Tämän juhlakaiuttimen avulla voit ladata ulkoisia 
laitteita, kuten matkapuhelimen.
1 Liitä matkapuhelin juhlakaiuttimeen 

USB-kaapelilla (ei toimiteta).
2 Kytke juhlakaiuttimeen virta.

Kun matkapuhelin on tunnistettu, lataus alkaa.

USB-lataus tukee vain 5 V, 1 A ulospäin 
suuntautuvaa latausta. Se ei tue sellaisten 
laitteiden lataamista, joissa on suurempi 
latausvirta, kuten iPad jne.

FI
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Tuotetiedot11

Tekniset tiedot Huolto

Paino
Pääyksikkö 10,52 kg

Mitat
309 x 700 x 322 mm

Yleistä tietoa
Verkkovirta

Eco standby vähemmän 
kulutusta

≤ 0,5 W

Akun kapasiteetti
Sisäänrakennettu 
ladattava 
7,4 V 4400 mAh

Akku

Bluetooth-versio

Bluetooth-taajuusalue

Bluetooth-kantama

Bluetooth
V5.0

10 m (vapaa tila)

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

USB-suoraversio

USB
2.0 Täysnopeus

5 V, 1 ALataustuki

Kaiuttimen impedanssi

Herkkyys

Kaiutin
4 ohmia

91 dB ± 3 dB/m/W

AC-lähtöteho (RMS)

Akun lähtöteho

Taajuusvaste

Signaali-kohinasuhde

Harmoninen vääristymä 
yhteensä

80 W

160 W

30 W

40 Hz-20 KHz,-12 dB

≥ 65 dBA

≤ 10 %

Verkkovirran lähtöteho 
(maksimi)

Vahvistin
Käytä jonkin verran miedolla puhdistusaineella 
kostutettua pehmeää liinaa.
Älä käytä puhdistusainetta, joka sisältää 
alkoholia, väkevää alkoholijuomaa, 
ammoniakkia tai hankaavia aineita.

Kotelon puhdistus

Suoratoistomuoto: SBC, musiikin suoratoisto (A2DP),
Toiston/äänenvoimakkuuden säätö: AVRCP
Monipistetuki (Multipair)

100-240 V~, 50/60 Hz

Pääyksikkö (L x K x S)

FI
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Vaara

Vianmääritys12
Bluetooth-laitteen tietoja

Älä koskaan irrota tämän yksikön koteloa.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse 
korjata järjestelmää.
Jos sinulla on ongelmia tämän yksikön käytössä, 
tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät 
huoltoa. Mikäli ongelma ei ratkea, siirry 
Philips-verkkosivulle
(www.philips.com/support).
Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että 
yksikkösi on lähellä ja mallin numero ja 
sarjanumerot ovat saatavilla.

Ei virtaa
• Varmista, että yksikön AC-virtaliitin on 

yhdistetty oikein.
Varmista, että AC-virtalähteessä on virtaa.
Säästääksesi virtaa, yksikkö siirtyy valmiustilaan 
automaattisesti 15 minuuttia siitä, kun toisto 
päättyy ja mitään ohjaimia ei käytetä.

•
• 

Ei ääntä
• 

Ei vastausta yksiköstä

USB-laitetta ei tueta

Joitain tiedostoja USB-laitteessa ei voi toistaa

• Irrota ja liitä uudelleen AC-virtapistoke, kytke 
sitten yksikkö päälle uudelleen.

Säädä äänenvoimakkuutta.

Tiedostojen tai kansioiden lukumäärä 
USB-laitteella on ylittänyt tietyn määrän. Tämä 
ilmiö ei ole vika.
Näiden tiedostojen muotoa ei tueta.

USB-laite ei ole yhteensopiva yksikön kanssa. 
Kokeile toista.

Äänenlaatu on heikko Bluetooth-laitteeseen 
yhteyden muodostamisen jälkeen

Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä laitetta 
lähemmäs tätä tuotetta tai poista mikä tahansa 
este niiden välillä.

Ei voi muodostaa yhteyttä laitteen kanssa
Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole 
mahdollistettu. Katso laitteen käyttöohjeesta 
ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
Tämä tuote on jo yhdistetty toiseen 
Bluetooth-laitteeseen. Pura toisen laitteen 
yhteys ja yritä uudelleen.

Pariliitetty Bluetooth-laite yhdistää ja 
katkaisee yhteyden jatkuvasti

Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä laitetta 
lähemmäs tätä tuotetta tai poista mikä tahansa 
este niiden välillä.
Joidenkin laitteiden osalta Bluetooth-yhteys 
voidaan katkaista automaattisesti energian 
säästämiseksi. Tämä ei tarkoita mitään tämän 
tuotteen toimintahäiriötä.
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Ilmoitus13
Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Ympäristöstä huolehtiminen Tavaramerkki-ilmoitus

Vanhan tuotteen ja akun hävitys

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu 
korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka 
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu 
eurooppalaisen 2012/19/EU -direktiivin 
soveltamisalaan.

Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää 
paristoja, joihin sovelletaan eurooppalaista 
direktiiviä 2013/56/EU, joita ei voida hävittää 
tavallisen talousjätteen mukana.
Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä 
keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja 
elektronisille paristoille. Noudata paikallisia 
sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja 
normaalin kotitalousjätteen mukana.
Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea 
hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia 
ympäristölle ja terveydelle.

Hävitettävien paristojen poistaminen

Ympäristötiedot

Katso ohjeet hävitettävien paristojen 
poistamiseen paristojen asennusta koskevasta 
osiosta.

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. 
Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista 
helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi 
(laatikko), polystyreenivaahto (pehmuste) ja 
polyetyleeni (pussit, suojaava vaahtolevy.) 
Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan 
kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan 
erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi 
paikalliset säännökset koskien 
pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja 
vanhan laitteiston hävitystä.

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth 
SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä 
tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong Holding 
Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut 
tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omille 
haltijoilleen.

Tämä on LUOKAN II laite, kaksoiseristyksellä, eikä 
suojaavaa maadoitusta toimiteta.

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai 
muuntelut, joita MMD Hong Kong Holding 
Limited ei ole yksinomaisesti valtuuttanut 
saattavat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää 
laitetta.
Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan 
radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten 
mukaisesti.
MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa 
täten, että tuote on RED Directive 2014/53/EU
sekä UK Radio Equipment Regulations SI 2017 
No 1206 olennaisten vaatimusten mukainen. 
Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
osoitteesta www.philips.com/support.
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Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita 
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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”


