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Svarīgi1

Drošība

Brīdinājums

Iepazīstieties ar šiem drošības 
simboliem

Simbols “zibens spēriens” norāda, ka neizolēts 
materiāls jūsu ierīcē var izraisīt elektriskās strāvas 
triecienu. Lai nodrošinātu visu jūsu mājsaimniecībā 
esošo cilvēku drošību, lūdzu, nenoņemiet 
izstrādājuma pārsegu.
“Izsaukuma zīme” vērš uzmanību funkcijām, par 
kurām rūpīgi jāizlasa pievienotā literatūra, lai 
novērstu darbības un apkopes problēmas.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu ugunsgrēka vai 
elektriskās strāvas trieciena risku, šo ierīci nedrīkst 
pakļaut lietus vai mitruma iedarbībai, kā arī uz šīs 
ierīces nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus 
priekšmetus, piemēram, vāzes.
UZMANĪBU! Lai izvairītos no elektriskās strāvas 
trieciena, savienojiet plato kontaktdakšas asmeni 
ar plato slotu un pilnībā ievietojiet to.

• Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
• Nekad neieeļļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
• Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā 

aprīkojuma.
• Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, 

atklātas liesmas vai karstuma.
• Nekad neskatieties tieši lāzera starā, kas ir šīs 

ierīces iekšpusē.
• Nodrošiniet, lai vienmēr būtu viegli piekļūt 

strāvas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai 
atvienotu šo ierīci no strāvas.

• Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
• Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
• Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram, 

radiatoru, siltuma reģistru, plīšu vai citu ierīču 
(tostarp pastiprinātāju) tuvumā, kas rada 
siltumu.

• Aizsargājiet strāvas vadu no nejaušas 
uzkāpšanas vai saspiešanas, jo īpaši pie 
kontaktdakšām, kontaktligzdām un vietā, kur 
tie iziet no ierīces.

• Izmantojiet tikai ražotāja norādītos 
piederumus/piederumus.

• Lietojiet tikai ar ratiņiem, statīvu, trijkāju 
statīvu, kronšteinu vai galdu, ko norādījis 
ražotājs vai pārdod kopā ar ierīci.

• Kad tiek lietoti ratiņi, pārvietojiet 
ratiņus/ierīces kombināciju tos piesardzīgi, lai 
izvairītos no ievainojumiem apgāšanās 
rezultātā..

• Atvienojiet šo ierīci zibens negaisa laikā vai 
tad, ja tā netiek lietota ilgu laiku.

• Visus apkopes darbus nododiet kvali�cētam 
apkopes personālam. Apkope ir nepieciešama, 
ja ierīce ir jebkādā veidā bojāta, piemēram, ir 
bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīcē ir 
iekļuvis šķidrums vai priekšmeti, ierīce ir bijusi 
pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, 
nedarbojas normāli vai ir nokritusi.

• Bateriju lietošanas piesardzība. Lai novērstu 
bateriju noplūdi, kas var izraisīt miesas 
bojājumus, bojājumus īpašumam vai 
tālvadības pultij.

• Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam 
karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij 
vai tamlīdzīgiem apstākļiem.

• Ierīci nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šļakatām.
• Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības 

avotus (piem., ar šķidrumu pildītus 
priekšmetus, aizdegtas sveces).

• Ja tīkla kontaktdakšu vai ierīces savienotāju 
izmanto kā atvienošanas ierīci, atvienošanas 
ierīcei jāpaliek viegli darbināmai.

• Ievietojiet bateriju pareizi (+ un -), kā 
norādīts uz tālvadības pults.

• Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas 
un jaunas vai oglekļa un sārma baterijas 
utt.).

• Izņemiet bateriju, ja tālvadības pults 
netiek lietota ilgu laiku.
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Uzmanību Piezīme

Klausīšanas drošība

FCC informācija

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

Klausieties mērenā skaļumā

Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni

Klausieties saprātīgu laiku

PIEZĪME. Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par 
atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem 
saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie 
ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu 
saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, 
uzstādot dzīvojamo telpu. Šis aprīkojums ģenerē, 
izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, 
un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar 
instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru 
traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā 
instalācijā neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada 
kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas 
uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot 
iekārtu, lietotājs tiek aicināts mēģināt novērst 
traucējumus, veicot vienu vai vairākus no turpmāk 
minētajiem pasākumiem:

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. 
Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem. 
1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus. 
2) Šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie 
traucējumi,tostarp traucējumi, kas var izraisīt 
nevēlamudarbību.

Šajā ierīcē ir iekļauts(-i) no licences atbrīvots(-i) 
raidītājs(-i)/uztvērējs(-i), kas(-i) atbilst Kanādas 
inovāciju, zinātnes un ekonomiskās attīstības 
RSS(-iem), kas(-i) ir atbrīvoti(-i) no licences. 
Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem.
1. Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus.
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp 
traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces 
darbību.

•  Tipa plāksnīte atrodas iekārtas aizmugurē.• Vadības ierīču vai regulējumu izmantošana vai 
procedūru veikšana, kuras nav šeit aprakstītas, var 
izraisīt bīstamu lāzera iedarbību vai citu nedrošu 
darbību.

• Austiņu lietošana lielā skaļumā var 
pasliktināt dzirdi. Šis produkts var radīt 
skaņas decibelu diapazonā, kas var izraisīt 
dzirdes zudumu parastam cilvēkam, pat ja 
ekspozīcija ir mazāka par minūti. Augstāki 
decibelu diapazoni tiek piedāvāti tiem, kuri, 
iespējams, jau ir pasliktinājusies dzirde.

• Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā jūsu 
dzirdes “komforta līmenis” pielāgojas 
lielākam skaņas skaļumam. Tātad pēc 
ilgstošas klausīšanās tas, kas izklausās 
“parasti”, patiesībā var būt skaļš un kaitīgs 
jūsu dzirdei. Lai izvairītos no tā, iestatiet 
skaļumu drošā līmenī, pirms dzirde 
pielāgojas, un atstājiet to tur.

• Iestatiet skaļuma regulatoru uz zemu 
iestatījumu.

• Lēnām palieliniet skaņu, līdz dzirdat to ērti un 
skaidri bez kropļojumiem.

• Pārorientējiet vai pārvietojiet uztvērēja 
antenu.

• Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
• Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai ķēdē, kas 

atšķiras no tās, kurai ir pievienots uztvērējs.
• Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju 

vai pieredzējušu skaļruņu/televizora tehniķi.

• Ilgstoša skaņas iedarbība pat parasti drošā 
līmenī var izraisīt arī dzirdes zudumu.

• Noteikti izmantojiet aprīkojumu saprātīgi un 
veiciet atbilstošus pārtraukumus.

• Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laiku.
• Esiet uzmanīgi, lai nepielāgotu skaļumu, 

kamēr pielāgojas jūsu dzirde.
• Nepalieliniet skaļumu tik augstu, lai 

nedzirdētu apkārtējo.
• Jāievēro piesardzība vai īslaicīgi jāpārtrauc 

lietošana potenciāli bīstamās situācijās.

Lietojot austiņas, noteikti ievērojiet 
tālāk sniegtos norādījumus
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2 Jūsu ballīšu skaļrunis

Kārbas saturs
Pārbaudiet un identi�cējiet tālāk norādīto 
komplekta saturu.

Apsveicam ar pirkumu, un iepazīstieties ar Philips! 
Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, 
reģistrējiet savu produktu vietnē 
www.philips.com/support.

• Galvenais bloks
• Maiņstrāvas vads
• Īsā lietošanas pamācība
• Drošības datu lapa
• Garantijas karte
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Galvenā bloka pārskats

Augšējais panelis:

1 USB play (USB atskaņošana)
2 Guitar in
3 Mic in
4 Guitar vol (Ģitāras skaļums)
5 Mic vol (Mikrofona skaļums)
6 Echo (Atbalss)
7 Vocal fader (Vokālais skaņas klusinātājs)
8 Skaļums +
9 Mute (Izslēgt skaņu)
10 Iepriekšējā
11 Gaidīšanas režīms (sarkans indikators)

12 Skaļums -
13 Baterijas līmeņa indikators
14 Atskaņot/Pauzēt
15 Bluetooth (zils indikators)
16 Nākošā
17 Light (Indikators)
18 Voice changer (Balss mainītājs)
19 Bass
20 Treble (Tonis)
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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Galvenā bloka pārskats Pamata atskaņošana
Aizmugurējais panelis:

1

2

1 Ratiņi
2 Maiņstrāvas kontaktligzda

• Nospiediet un turiet nospiestu 3 
sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.

• Nospiediet, lai pārbaudītu baterijas 
uzlādes līmeni ieslēgtā stāvoklī.

• Nospiediet atkārtoti, lai pārslēgtos 
starp ieslēgtu un izslēgtu vokālo 
skaņas klusinātāju.

• Pagrieziet pogu Bass, lai pielāgotu 
basu līmeni.

• Pagrieziet pogu Treble, lai regulētu 
toņu līmeni.

• Nospiediet vairākas reizes, lai 
pārslēgtos starp balss toņiem: 
balss1/balss2/balss3/balss4/balss 
izslēgta.

• Nospiediet, lai pārietu uz nākamo 
dziesmu.

• Nospiediet, lai atgrieztos pie 
iepriekšējās dziesmas.

• Nospiediet, lai palielinātu skaļumu.

• Nospiediet, lai īslaicīgi apturētu 
atskaņošanu; nospiediet to vēlreiz, 
lai atsāktu atskaņošanu.

• Pārslēdziet, lai ieslēgtu vai izslēgtu 
skaņu.

• Pagrieziet, lai regulētu mikrofona 
skaļumu.

• Pagrieziet, lai pielāgotu mikrofona 
atbalsi.

• Nospiediet, lai samazinātu skaļumu.

Nospiediet, lai pārietu uz Bluetooth 
režīmu.
Nospiediet un turiet, lai atvienotu 
Bluetooth savienojumu.

• Nospiediet vairākas reizes, lai 
pārslēgtu skaļruņa apgaismojuma 
režīmu.
Nospiediet un turiet, lai 
ieslēgtu/izslēgtu zibsni.
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Uzmanību

Uzmanību

Piezīme

Sākšana3

Modeļa Nr.
Sērijas Nr.

• Audio atskaņošanai ievietojiet 
USB atmiņas ierīci.

• Pagrieziet pogu Guitar vol, lai 
pielāgotu ģitāras skaļumu (ja tā 
ir pievienota).

• Mikrofona ieeja.

• Ģitāras ieeja.

• Pievienojiet ārējo ierīci, 
izmantojot ligzdu Line in, lai 
atskaņotu audio.

• Izvadiet audio uz ārējo ierīci, 
izmantojot ligzdu Line out.

• Vadības ierīču vai regulējumu izmantošana vai 
procedūru veikšana, kas nav šeit aprakstītas, var 
izraisīt bīstamu lāzera iedarbību vai citu nedrošu 
darbību.

• Pirms pievienošanas maiņstrāvas avotam, 
pārliecinieties, vai esat pabeidzis visus pārējos 
savienojumus.

• Produkta bojājumu risks! Pārliecinieties, vai 
strāvas padeves spriegums atbilst spriegumam, 
kas norādīts izstrādājuma aizmugurē vai 
apakšpusē.

• Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot 
strāvas vadu, vienmēr atvienojiet spraudkontaktu 
no kontaktligzdas. Nekad nevelciet aiz vada.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā sniegtos 
norādījumus.
Ja sazināsieties ar Philips, jums tiks lūgts norādīt šīs 
ierīces modeli un sērijas numuru. Modeļa numurs 
un sērijas numurs ir norādīti ierīces aizmugurē. 
Ierakstiet ciparus šeit:

Pievienojiet maiņstrāvas vadu maiņstrāvas 
kontaktligzdā ierīces aizmugurējā panelī.
Pēc tam pievienojiet otru maiņstrāvas vada galu 
strāvas kontaktligzdai.

Strāvas kabeļa daudzums un spraudņa veids 
atšķiras atkarībā no reģiona.

Strāvas padeves 
pievienošana
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Ieslēgšana

Basu un toņu pielāgošana

Piezīme

Nospiediet 

20%

100%

50%

80%

100%

15 sekundes

20%

Zems 
baterijas 
līmenis.

50%

80%

100%

• Pievienojiet maiņstrāvas vadu, lai uzlādētu 
iebūvēto bateriju. Baterijas indikatori mirgo 
dažādos veidos, lai norādītu uzlādes statusu.

• Jūsu ērtībām skaļrunis ir izstrādāts ar viedo 
baterijas pārbaudes funkciju.

• Nospiediet pogu       , lai parādītu pašreizējo 
baterijas uzlādes līmeni uz ierīces LED 
indikatoriem ieslēgšanas režīmā, kamēr 
iekārta netiek uzlādēta.

• Ballīšu skaļrunis vienmēr pāries  režīmā Pārī 
savienošanās ar Bluetooth katru reizi, kad to 
ieslēdzat.

Pagrieziet pogu Bass, lai pielāgotu basu līmeni. 
Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu 
basu līmeni, un grieziet pretēji pulksteņrādītāja 
virzienam, lai samazinātu basu līmeni. Pagrieziet 
pogu Treble, lai regulētu toņu līmeni. Pagrieziet 
pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu toņu 
līmeni, un grieziet pretēji pulksteņrādītāja 
virzienam, lai samazinātu toņu līmeni.

4 LED balts indikators = apm. 100 % pilna
3 LED balts indikators = apm. 80 % pilna
2 LED balts indikators = apm. 50 % pilna
1 LED balts indikators = apm. 20 % pilna

(norādot, ka nepieciešama uzlāde)

Piezīme. Kad baterijas uzlādes līmenis ir zems, 
visi baterijas LED indikatori mirgos vienlaicīgi 
un atskanēs brīdinājuma signāls.

Piezīme. Četri ierīces indikatori nodzisīs 15 
sekunžu laikā pēc baterijas pilnīgas uzlādes.

Nospiediet un turiet nospiestu 3 sekundes, lai 
ieslēgtu/izslēgtu ballīšu skaļruni.

Iebūvētās baterijas uzlāde
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Piezīme

4 5

Ierīces pievienošana

1

2 Zibsnis
3 sekundes

• Pirms ierīces savienošanas pārī ar šo produktu, 
izlasiet tās lietotāja rokasgrāmatu par Bluetooth 
saderību.

• Produkts var iegaumēt ne vairāk kā astoņas pārī 
savienotas ierīces. Devītā pārī savienotā ierīce 
aizstās pirmo.

• Jebkurš šķērslis starp šo izstrādājumu un 
Bluetooth ierīci var samazināt darbības 
diapazonu. Neatrodieties tuvu citām 
elektroniskajām ierīcēm, kas var radīt 
traucējumus.

• Darbības diapazons starp šo izstrādājumu un 
Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (30 pēdas).

Produkts var straumēt mūziku no jūsu Bluetooth 
ierīces uz sistēmu, izmantojot Bluetooth.

1. Ieslēgšanas režīmā atkārtoti nospiediet 
pogu Light, lai pārslēgtos starp dažādiem 
skaļruņa apgaismojuma režīmiem.

2. Ieslēgšanas režīmā nospiediet un 3 sekundes 
turiet nospiestu pogu Light, lai ieslēgtu/ 
izslēgtu zibsni.

1. Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu 
pogu      , lai ieslēgtu ballīšu skaļruni.  Ierīce 
automātiski pāriet Bluetooth savienošanas 
pārī režīmā, un mirgo pogas     zilais fona 
apgaismojums un zilā skaļruņa lampiņa, lai 
atgādinātu jums izveidot savienojumu ar 
Bluetooth ierīci.

1. Kad ballīšu skaļrunis ir USB vai Line in avotā, īsu 
brīdi nospiediet pogu     , lai pārslēgtos uz 
Bluetooth avotu un pārietu pārī savienošanas 
režīmā. Mirgo pogas     zilais fona 
apgaismojums un zilā skaļruņa gaisma, lai 
atgādinātu jums izveidot savienojumu ar 
Bluetooth ierīci.

2. Savā Bluetooth ierīcē iespējojiet Bluetooth un 
meklējiet Bluetooth ierīces, kuras var savienot 
pārī.

2. Savā Bluetooth ierīcē iespējojiet Bluetooth un 
meklējiet Bluetooth ierīces, kuras var savienot 
pārī.

3. Atlasiet [Philips TAX5206]
tiek parādīts jūsu ierīcē savienošanai pārī. Pēc 
veiksmīgas savienošanas pogas     zilais fona 
apgaismojums turpina degt nepārtraukti.

Dekoratīva apgaismojuma 
ieslēgšana/izslēgšana

Ierīces automātiskā 
pievienošana

Ierīces manuālā pievienošana

Gaismas efektu maiņa Audio atskaņošana, 
izmantojot Bluetooth

Indikatora 1. 
režīms

Indikatora 2. 
režīms

Indikatora 3. 
režīms

Indikatora 4. 
režīms

Indikators 
izslēgts.

Ieslēgt/ 
izslēgt

Light

Light

Light

Light

Light

Light

Light
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Ierīčes atvienošana

Piezīme

Piezīme

6

1

2

Piezīme
• Pirms citas Bluetooth ierīces pievienošanas 

vispirms atvienojiet pašreizējo ierīci.

• Kad Bluetooth ierīce atrodas ārpus derīgā 
Bluetooth attāluma, ierīce automātiski 
atvienosies no ierīces.

• Nospiediet un turiet nospiestu pogu      8 
sekundes, lai atvienotu pašreizējo ierīci un dzēstu 
informāciju par Bluetooth savienošanu pārī.

• Ja vēlaties pārslēgties atpakaļ uz USB no citiem 
avotiem, USB spraudnis ir atkārtoti jāievieto 
ligzdā.

• Pārliecinieties, vai USB ierīcē ir atskaņojams audio 
saturs atbalstītos formātos. Atbalstītie formāti: 
MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC formāta audio 
atbalsta tikai ne vairāk kā 16 bitu pārraides 
ātrumu un 1 M kodu ātrumu.
Ierīce atbalsta maksimālo 128G USB un faila 
formātu FAT16/FAT32/exFAT.

• Ja USB ierīce netiek atpazīta un nav nolasāma vai 
USB atskaņojuma audio saturs nav atskaņojams, 
ballīšu skaļrunis tiks automātiski pārslēgts uz 
Bluetooth avotu.

1. Nospiediet un turiet nospiestu pogu       3 
sekundes, lai ieslēgtu ballīšu skaļruni, un pēc 
tam atskanēs brīdinājuma signāls.

2. Ievietojiet ierīces USB spraudni USB ligzdā.

4. Automātiski atskaņo dziesmu.

3. Pogas     zilais fona apgaismojums nodzisīs, un 
ballīšu skaļrunis tiks automātiski pārslēgts uz 
USB avotu.

3. Atlasiet [Philips TAX5206]
tiek parādīts jūsu ierīcē savienošanai pārī. Pēc 
veiksmīgas savienošanas pogas     zilais fona 
apgaismojums turpina degt nepārtraukti.

Atskaņošana no USB 
atmiņas ierīces

Audio atskaņošana, 
izmantojot USB

Nospiediet un turiet nospiestu pogu     uz 
ballīšu skaļruņa 3 sekundes, lai atvienotos 
no pašreizējās ierīces.

Mirgo pogas     zilais fona apgaismojums 
un zilā skaļruņa gaisma, lai atgādinātu 
jums izveidot savienojumu ar Bluetooth 
ierīci.
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Skaļuma pielāgošana

Atbalstītie MP3 formāti

Atskaņošanas kontrole

Poga Darbība

7

Klausīšanās ar ārēju ierīci

Atskaņošana ar MP3 
atskaņotāju

Line out

Piezīme

ligzdas Line in uz izstrādājuma;
MP3 atskaņotāja austiņu ligzdas.

Line in

• Ja vēlaties pārslēgties atpakaļ uz Line in no 
citiem avotiem, audio ievades kabelis ir atkārtoti 
jāievieto ligzdā Line in.

USB režīmā izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, 
lai kontrolētu atskaņošanu.

Izmantojot šo produktu, varat klausīties ārēju 
audio ierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.

Atskaņošanas laikā nospiediet +/- pogu uz ballīšu 
skaļruņa, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.
Zaļais skaļruņa indikators attiecīgi mainīsies, 
norādot uz skaļuma regulēšanu.

Šai ierīcei ir ligzda Line out. Jūs varat izvadīt 
analogos stereo audio signālus uz ārējām ierīcēm, 
piemēram, aktīvo skaļruni. Pievienojiet audio 
kabeli (nav iekļauts komplektācijā) ar ligzdu Line 
out ierīces augšējā panelī un ārējās ierīces ligzdai 
Line in, un ierīce automātiski izvadīs audio uz 
ārējo ierīci.

Saderīgas USB ierīces:
• USB zibatmiņa (USB 2.0)
• USB zibatmiņas atskaņotāji (USB 2.0)
• Atmiņas kartes (lai strādātu ar šo ierīci, 

nepieciešams papildu karšu lasītājs)

Atbalstītie formāti:
•  USB vai atmiņas faila formāts: FAT16, FAT32, 

exFAT (sektora izmērs 512 baiti)
•  Audio formāts: MP3, WAV, WMA, FLAC.
•  Direktorija ligzdošana līdz 8 līmeņiem
•  Maksimālais atbalsts 128G USB

•  Maksimālais nosaukumu skaits: 999 (atkarībā no 
faila nosaukuma garuma)

•  Maksimālais albumu skaits: 64
•  Atbalstītās paraugu ņemšanas frekvences: 32 kHz, 

44,1 kHz, 48 kHz
•  Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32–384 (kb/s) 

mainīgs bitu pārraides ātrums

Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo 
vai nākamo dziesmu.

Palielināt/samazināt skaļumu.
Nospiediet, lai pauzētu vai atsāktu 
atskaņošanu.

1. Nospiediet un turiet nospiestu pogu       3 
sekundes, lai ieslēgtu ballīšu skaļruni, un pēc 
tam atskanēs brīdinājuma signāls.

2. Pievienojiet audio ievades kabeli (nav iekļauts 
komplektācijā) ar 3,5 mm savienotāju abos 
galos, pie:

3. Pogas     zilais fona apgaismojums izdzisīs, un 
ballīšu skaļrunis tiks automātiski pārslēgts uz 
Line in avotu.

4. Atskaņojiet audio MP3 atskaņotājā (skatiet tā 
lietotāja rokasgrāmatu).

USB atskaņošanas 
informācija

Audio atskaņošana, 
izmantojot Line in
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Mikrofona skaļuma 
pielāgošana

Ģitāras skaļuma 
pielāgošana

Atbalss pielāgošana

Vokālais skaņas klusinātājs

Balss mainītājs

Guitar in

Guitar vol

1

2

6,3 mm
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Pievienojiet mikrofonu (nav iekļauts 
komplektācijā) ierīces ligzdā Mic in un 
noregulējiet mikrofona skaļumu, pagriežot pogu 
Mic vol (Mikrofona skaļums).
Tagad izbaudiet karaoke dziedāšanu!

Šim ballīšu skaļrunim varat pievienot ģitāru tieši, 
izmantojot ligzdu Guitar in augšējā panelī.
1  Izmantojiet 6,3 mm (1/4 collas) ģitāras 

savienotāju (nav iekļauts komplektācijā), lai 
savienotu ģitāru ar ligzdu Guitar in.

2  Savienotās ģitāras skaļumu var kontrolēt ar 
pogu Guitar vol augšējā panelī.

Noregulējiet mikrofona atbalss līmeni vēlamajā 
līmenī, pagriežot pogu Echo augšējā panelī.

Augšējā panelī nospiediet pogu Vocal fader, lai 
pārslēgtos starp ieslēgtu un izslēgtu vokālo 
skaņas klusinātāju.

Nospiediet pogu Voice changer, lai pārslēgtos 
starp dažādiem balss toņiem: 
balss1/balss2/balss3/balss4 balss izslēgta.

Dziedāšana, 
izmantojot mikrofonu



Piezīme

USB uzlāde10
Ārējās ierīces uzlāde

13LV

• USB uzlāde atbalsta tikai 5 V, 1 A ārējo uzlādi. 
Tas neatbalsta tādu ierīču uzlādi, kurām ir 
lielāka uzlādes strāva, piemēram, iPad utt.

Izmantojot šo ballīšu skaļruni, varat uzlādēt ārējās 
ierīces, piemēram, mobilo tālruni.
1  Savienojiet savu mobilo tālruni ar ballīšu 

skaļruni, izmantojot USB kabeli (nav iekļauts 
komplektācijā).

2  Savienojiet ballīšu skaļruni ar strāvas padevi.

Kad mobilais tālrunis ir atpazīts, sākas uzlāde.

5 V     1 A



      

Informācija par produktu11
Speci�kācijas Apkope

Svars
Galvenā ierīce 10,52 kg

Izmēri
Galvenais bloks (P x G x A） 309 x 700 x 322 mm

Vispārējā informācija
Maiņstrāva 100–240 V~, 50/60 Hz

≤ 0,5 W

Baterijas ietilpība

Baterija

Bluetooth versija

Bluetooth 
frekvenču josla

Bluetooth diapazons

Bluetooth
V5.0

10 m (brīva telpā)

2,402 GHz ~ 2,480 GHz 
ISM josla

USB tiešā versija

USB
2.0 pilns ātrums

5 V, 1 AUzlādes atbalsts

Skaļruņa pretestība

Jutīgums

Skaļrunis
4 omi

91 dB ± 3 dB/m/W

Maiņstrāvas izejas jauda (RMS)

Baterijas izejas jauda

Frekvenču raksturlīkne

Signāla un trokšņu attiecība

Harmoniku radītais kropļojuma koe�cients

30 W

40 Hz-20 KHz,-12 dB

≥ 65 dBA

80 W

Maiņstrāvas izejas jauda (maksimālā)  

Pastiprinātājs Notīriet bloku

≤ 10%
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• Izmantojiet mīkstu drānu, kas nedaudz 
samitrināta maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā.
Neizmantojiet šķīdumu, kas satur spirtu, spirtu, 
amonjaku vai abrazīvus.

Straumēšanas formāts: SBC, mūzikas straumēšana 
(A2DP)
Atskaņošanas/skaļuma vadība: AVRCP
Daudzpunktu (Vairāku pāru) atbalsts

Iebūvēta, atkārtoti 
uzlādējama 
7,4 V 4400 mAh

Eko gaidīšanas režīmā 
mazāks patēriņš

160 W



Uzmanību
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Par Bluetooth ierīci

Nav strāvas padeves

Nav skaņas

Nav atbildes no bloka

USB ierīce netiek atbalstīta

Nevar parādīt dažus failus USB 
ierīcē

Nevar izveidot savienojumu ar ierīci
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• Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai garantija paliktu spēkā, nekad nemēģiniet 
pats labot sistēmu
Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas problēmas, 
pirms pieprasāt servisu, pārbaudiet tālāk 
norādītos punktus. Ja problēma joprojām nav 
atrisināta, dodieties uz Philips vietni
(www.philips.com/support).
Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce 
atrodas tuvumā un ir pieejams modeļa numurs un 
sērijas numurs.

Pēc savienojuma ar Bluetooth iespējotu ierīci 
skaņas kvalitāte ir slikta

Pārī savienotā ierīce pastāvīgi tiek 
savienota un atvienota

Problēmu novēršana

• Pārliecinieties, vai ierīces maiņstrāvas 
kontaktdakša ir pareizi pievienota.

• Pārliecinieties, vai maiņstrāvas kontaktligzdā ir 
strāva.

• Lai taupītu enerģiju, ierīce automātiski 
pārslēdzas gaidstāves režīmā 15 minūtes pēc 
atskaņošanas beigām un netiek izmantota 
neviena vadība.

• Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir 
pārsniedzis noteiktu ierobežojumu. Šī 
parādība nav darbības traucējums.

• Šo failu formāti netiek atbalstīti.

• USB ierīce nav saderīga ar ierīci. Izmēģiniet 
citu.

• Pielāgojiet skaļumu.

• Atvienojiet un pievienojiet maiņstrāvas 
kontaktdakšu, pēc tam vēlreiz ieslēdziet ierīci.

• Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet 
ierīci tuvāk šim produktam vai noņemiet 
šķēršļus starp tiem.

• Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Lai 
uzzinātu, kā iespējot šo funkciju, skatiet 
ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

• Šis produkts jau ir savienots ar citu 
Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet šo 
ierīci un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

• Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet 
ierīci tuvāk šim produktam vai noņemiet 
šķēršļus starp tiem.

• Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var 
tikt automātiski deaktivizēts kā enerģijas 
taupīšanas funkcija. Tas neliecina par šī 
izstrādājuma darbības traucējumiem.



Paziņojums13
Atbilstības deklarācija

Rūpes par vidi Preču zīmju paziņojums

Jūsu produkts ir izstrādāts un ražots no 
augstas kvalitātes materiāliem un 
komponentiem, kurus var pārstrādāt un 
izmantot atkārtoti.

Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka 
uz izstrādājumu attiecas Eiropas 
Direktīva 2012/19/EU.

Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir 
baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 
2013/56/EU, kuras nevar izmest kopā ar 
parastiem sadzīves atkritumiem.
Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko 
izstrādājumu un bateriju atsevišķas 
savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos 
noteikumus un nekad neizmetiet 
izstrādājumu un baterijas kopā ar parastiem 
sadzīves atkritumiem.
Pareiza veco izstrādājumu un bateriju 
utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi 
un cilvēku veselībai.

Vienreizējās lietošanas bateriju izņemšana

Vides informācija

Lai izņemtu vienreizējās lietošanas baterijas, 
skatiet sadaļu bateriju uzstādīšana.

Visi nevajadzīgie iepakojumi ir izlaisti. Mēs esam 
centušies, lai iepakojums būtu viegli sadalāms 
trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols 
(buferis) un polietilēns (maisiņi, aizsargājoša 
putu loksne). Jūsu sistēma sastāv no 
materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot 
atkārtoti, ja to demontē specializēts uzņēmums. 
Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par 
iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un vecā 
aprīkojuma utilizāciju.

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir 
reģistrētas preču zīmes, kas pieder 
uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un MMD 
Hong Kong Holding Limited jebkādā veidā 
šādas zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Citas 
preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi 
pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Šis ir CLASS Il (2. klases) ierīce ar dubultu 
izolāciju un bez aizsargzemējuma.
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Jebkādas šajā ierīcē veiktās izmaiņas vai 
modi�kācijas, kuras nav nepārprotami apstiprinājis 
uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited, var 
anulēt lietotāja tiesības izmantot ierīci.
Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas prasībām 
attiecībā uz radio traucējumiem.
Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka 
produkts atbilst RED Directive 2014/53/EU (RED 
Direktīvas 2014/53/EU) un UK Radio Equipment 
Regulations SI 2017 No 1206 (Apvienotās 
Karalistes radioiekārtu noteikumu SI 2017 Nr. 
1206) būtiskajām prasībām un citiem 
attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju 
varat atrast vietnē www.philips.com/support.

Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas



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.
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