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1  Olulised 
ohutusjuhised

Enne toote kasutamist lugege kõiki 
juhiseid ja saage neist aru. Juhiste 
eiramisest põhjustatud kahjustus 
tühistab garantii.

Ohutus
Ohutussümbolid

ETTEVAATUST

ETTEVAATUST! ELEKTRIOHU VÄHENDAMISEKS 
ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAOSA). SEES 
PUUDUVAD KASUTAJA HOOLDATAVAD OSAD. 
HOOLDAMA PEAB PÄDEV HOOLDUSASJATUNDJA.

ELEKTRILÖÖGI OHT
MITTE AVADA

 See on topeltisolatsiooniga ja 
maanduskaitseta klass II aparaat.

  Vahelduvvoolu toitepinge

 Kasutage vaid kasutusjuhendis 
loetletud toiteallikaid.

 HOIATUS!  
Hoiatus: elektrilöögi oht!

 Hüüumärk juhib kasutaja 
tähelepanu oluliste juhiste 
olemasolule.

Elektrilöögi või tulekahju oht!
• Enne mistahes ühendamist või 

ühenduse muutmist veenduge, et 
kõik seadmed oleksid vooluvõrgust 
välja võetud.

• Mitte kunagi ärge jätke toodet ja 
tarvikuid vihma või vee kätte. Ärge 
kunagi pange toote lähedusse 
vedelikumahuteid, nagu näiteks 
vaase. Kui toote peale või sisse satub 
vedelik, võtke see seinakontaktist 
välja kohe. Enne kasutamist 

paluge klienditeenindusel toodet 
kontrollida.

• Ärge kunagi pange toodet 
ja tarvikuid lahtise tule või 
muu kuumaallika, sh otsese 
päikesevalguse, lähedale.

• Ärge kunagi sisestage esemeid 
toote õhutusavadesse või muudesse 
avadesse.

• Kui pistikupesasid või seadme 
liitmikku kasutatakse seadme 
lahti ühendamiseks, jääb 
väljalülitamisseade hõlpsalt 
kasutatavaks.

• Enne äikesetorme ühendage toode 
seinakontaktist lahti. 

• Toitejuhtme lahti ühendamisel 
tõmmake alati pistikust, mitte mingil 
juhul uhtmest. 

• Kasutage toodet troopilises ja/või 
mõõdukas kliimas.

Lühise või tulekahju oht!
• Varustusvoolu pinge ja muud 

andmed leiate toote taha või põhjale 
kinnitatud andmesildilt.

• Enne toote ühendamist 
seinakontaktiga veenduge, et 
elektripinge vastaks toote taha 
või põhjale kinnitatud väärtusega. 
Ärge kunagi ühendage toodet 
seinakontakti erinevate pingete 
puhul.

Toote vigastamise või kahjustamise 
oht!
• See toode tuleb seinale kinnitada 

tugevalt vastavalt paigaldusjuhistele. 
Kasutage vaid komplekti kuuluvat 
seinakinnituskonsooli (kui saadaval). 
Nõuetele mittevastav seinakinnitus 
võib põhjustada õnnetuse, 
vigastuse või kahjustuse. Mistahes 
päringu puhul suhelge oma riigi 
klienditeenindusega.
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akusid, mida ei saa kõrvaldada 
tavaliste olmejäätmete hulka. 

Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste 
ja elektrooniliste toodete ning akude 
kogumissüsteem. Järgige kohalikke 
reegleid ja ärge kunagi visake toodet 
ning akusid tavaliste olmejäätmete sekka. 
Vanade toodete ja akude nõuetekohane 
kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada 
halbu tagajärgi keskkonnale ning 
inimeste tervisele.

Vastavuskinnitus 
Käesolev toode ühildub Euroopa 
Ühenduse raadio töö häirimise nõuetega.
Käesolevaga deklareerib  
MMD Hong Kong Holding Limited, et 
toode vastab RED-direktiivi  
2014/53/EU ja Ühendkuningriigi 
raadioseadmete eeskirjade SI 
2017 nr 1206 olulistele nõuetele 
ja muudele asjakohastele sätetele. 
Vastavusdeklaratsioon on leitav 
veebiaadressilt  
www.philips.com/support.

Spikker ja tugi
Täiendava abi saamiseks külastage  
www.philips.com/support, kus saate:
• alla laadida kasutusjuhendi ja 

kiirjuhendi
• vaadata videoõpetusi (saadaval vaid 

osadel mudelitel)
• leida vastuseid korduma kippuvatele 

küsimustele (KKK-dele)
• küsida meilt meilitsi
• ja vestelda meie klienditoega.
Keele valimiseks järgige veebilehe 
juhiseid ja seejärel sisestage toote mudeli 
number.

• Ärge kunagi pange toodet või muud 
eset toitejuhtmetele või muule 
elektriseadmele. 

• Kui toodet on veetud alla 5 °C 
temperatuuris, võtke see ümbrisest 
välja ja enne seinakontaktiga 
ühendamist oodake kuni 
toote temperatuur kattub 
toatemperatuuriga. 

• Osa tootest võib olla valmistatud 
klaasist. Vigastuse ja kahjustuse 
vältimiseks käsitseda ettevaatlikult.

Ülekuumenemisoht!
• Ärge kunagi paigaldage toodet 

piiratud alale. Alati jätke toote 
ümber vähemalt 10 cm õhutusruum. 
Veenduge, et kardinad ega muud 
esemed ei kata kunagi toote 
õhutusavasid. 

Märkus

 • Registreerimisnumber on kleebitud seadme alla 
või taha.

Toote hooldamine
Puhastage toodet vaid mikrokiudlapiga.

Keskkonna eest 
hoolitsemine
Vana toote ja aku kõrvaldamine

 Toode on disainitud ja valmistatud 
kvaliteetsetest materjalidest ning 
osadest, mida saab taastöödelda- 
ja kasutada.

 See tootel olev sümbol tähendab, 
et tootele kehtib euroopa direktiiv 
2012/19/EU.

 See sümbol tähendab, et toode 
sisaldab Euroopa direktiiviga 
2013/56/EU kooskõlastatud 
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Selle asemel saate ühendust võtta 
kohaliku klienditeenindusega. Enne 
suhtlemist kirjutage üles toote mudeli 
number ja seerianumber. Selle teabe 
leiate toote tagant või põhjast.

Kuulmisohutus

Kuulake keskmisel helitugevusel
• Kõrvaklappide kasutamine suurel 

helitugevusel võib kahjustada 
kuulmist. Käesolev toode suudab 
tekitada helisid detsibelli sammudes, 
mis võivad kahjustada tavainimese 
kuulmist isegi vähem kui minutiga. 
Kõrgemad detsibelli sammud on 
mõeldud neile, kelle kuulmine võib 
olla juba halvenenud.

• Heli võib olla kurdistav. Aja 
möödudes kohandub kuulmine 
valjema helitugevusega. Seega 
pärast kaua kuulamist võib tavaline 
tugevus olla tegelikult vali ja 
kahjustada kuulamist. Selle eest 
kaitsmiseks kasutage enne kuulmise 
kohandumist ohutut helitugevust ja 
ärge muutke seda.

Ohutu helitaseme määramine
• Keerake heli vaikseks.
• Suurendage helitugevust aeglaselt, 

kuni kuuldav heli on sobival 
helitugevusel, selge ja moonutusteta.

Kuulake mõistlik aeg
• Kaua kuulamine võib kahjustada 

kuulmist, isegi ohutul tasemel.
• Kindlasti kasutage seadet mõistlikult 

ja vajadusel puhake.
• Kõrvaklappide kasutamisel järgige 

kindlasti järgmisi juhendeid.

• Kuulake mõistlikel helitugevustel 
mõistliku aja jooksul.

• Olge ettevaatlik ja ärge seadistage 
helitugevust pärast kuulmise 
kohanemist.

• Ärge seadistage helitugevuse taset 
nii kõrgeks, et te ei kuule ümbruses 
toimuvat.

• Potentsiaalselt ohtlikes olukordades 
peaksite olema ettevaatlik või 
ajutiselt lõpetama kasutamise.

Sisse ehitatud 
akuhooldus
• Akut saab laadida ja tühjendada 

tuhandeid kordi, kuid lõpuks kulub 
see ikkagi.

• Täis laaditud ja seisev aku tase 
langeb aja möödudes.

• Aku jätmine kuuma või külma kohta, 
nt suletud autosse suvel ja talvel, 
vähendab selle mahtuvust ning 
kasutusiga.

• Alati püüdke hoiustada seadet 
jahedas ja kuivas, alla 32 °C 
keskkonnas. Kuuma või külma akuga 
toode ei pruugi aeg-ajalt töötada, 
isegi täis laaditult. Aku tõrgub 
kindlasti väga külma ilmaga.
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FCC ja IC hoiatus: 
• käesolev seade tuleks paigaldada 

vähemalt 20 cm kaugusele kiirguri ja 
teie keha vahele.

• Selle seadme muudatused või 
parandused, mis on teostatud ilma 
vastavuse eest vastutava osapoole 
selgesõnalise heakskiiduta, võivad 
tühistada kasutaja õiguse seadet 
käsitseda. 

IC-Kanada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
See seade sisaldab litsentsi, mitte 
raadiosaatjat ega vastuvõtjat, mis alluvad 
Kanada innovatsiooni-, teaduse- ja 
majandusarengu ministeeriumile, va 
RSS(id). Kasutamine allub järgmisele 
kahele tingimusele:
1 Seade ei tohi põhjustada häireid.
2 Seade peab vastu võtma kõik 

(sh seadme soovimatut talitlust 
põhjustada võivad) häired.

Avis d’Industrie Kanada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
L’émetteur/récepteur exempt de licence 
contenu dans le présent appareil est 
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L’exploitation est autorisée 
aux deux conditions suivantes :
1 L’appareil ne doit pas produire de 

brouillage ;
2 L’appareil doit accepter tout 

brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

Kaubamärgid

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on 
ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad 
registreeritud kaubamärgid ja ettevõte 
MMD Hong Kong Holding Limited 
kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud 
kaubamärgid ja marginimed on nende 
vastavate omanike omad. 

FCC-teave
MÄRKUS: Seda seadet on katsetatud 
ja leiti, et see vastab B-klassi digitaalse 
seadme piirangutele, vastavalt FCC 
reeglite Osale 15. Need piirangud 
pakuvad kaitset kahjulike häirete eest 
elurajoonides. See seadmestik loob, 
kasutab ja kiirgab raadiosageduslikku 
energiat ning kui seda ei kasutata 
kooskõlas toodud juhistega, võib see 
põhjustada raadiosidele kahjulikke 
häireid. 
Sellegipoolest ei ole mingit tagatist, et 
mõne seadme paigaldamisel häireid 
ei esine. Kui seade häirib kahjulikult 
raadio või teleka vastuvõttu, mida 
saab kontrollida seadme sisse/välja 
lülitamisega, siis julgustame kasutajat 
häire parandamist proovima ühe või 
mitme järgneva meetodiga:
• Muutke vastuvõtu antenni suunda 

või asukohta. 
• Suurendage kaugust seadme ja 

vastuvõtja vahel. 
• Pistke seade elektrikaitsega 

pistikupesasse, millega vastuvõtja 
pole ühendatud. 

• Võtke abi saamiseks ühendust 
edasimüüja või kogenud raadio / TV 
tehnikuga. 
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2  Peokõlar
Aitäh, et ostsite ja tere tulemast 
Philipsisse! Philipsi pakutavast abist 
viimase võtmiseks registreerige peokõlar 
veebilehel www.philips.com/support.

Karbi sisu
Kontrollige ja leidke pakendist järgmised 
esemed:

1 peokõlar;

1 toitejuhe *;

• Toitejuhtmete kogus ja pistiku tüüp 
erinevad piirkonniti.

TAX7207/93 TAX7207/37 TAX7207/10 TAX7207/98 TAX7207/94

CCC VDE BSUL VDE BS SAA BIS

TAX7207/70

SNI

TAX7207/67

TISI

Hiinale USA-le/Kanadale Euroopale/ÜK-le Aasiale Indiale Indoneesiale Taile

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

1 lühijuhend;

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

1 garantiikaart;

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

1 ohutusleht.

• Siinse kasutusjuhendi pildid, 
kujutised ja joonised on vaid viited, 
toote tegelik välimus võib erineda.
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Peokõlar
Selles jaotises kirjeldatakse peokõlarit.

67

1 2 3 4 5

20

8

14 15 16 17 18 19

9 10 11 12 13
a  (Valguse) puuteklahv

• Kõlari valgusrežiimi muutmiseks 
vajutage.

• Kõlari valguse heleduse 
muutmiseks vajutage ja hoidke all 
kolm sekundit.

b DBB puuteklahv
Bassi seadistmiseks.

c +/－ (Helitugevuse) puuteklahv
Helitugevuse suurendamiseks/
vähendamiseks.

d  (Esitamise/pausi) puuteklahv
• Esitamise alustamiseks, 

pausimiseks või taastamiseks.
• Järgmise loo vahele jätkamiseks 

vajutage ja hoidke all.
e  (Ooterežiimi ja sisselülitamise) 

puuteklahv
• Seadme sisse-välja lülitamiseks 

vajutage ja hoidke all kolm 
sekundit.

• Aku taseme kontrollimiseks 
kasutamise ajal vajutage.

f Kõlari valgus

67

1 2 3 4 5

20

8

14 15 16 17 18 19

9 10 11 12 13

Klahv Olek

Lühike  
vajutus 

1. valgusrežiim
      
Valgus väljas



8 9ETET

g LED-näidik
• Aku taseme näidik
• Funktsiooni olek 

LED Funktsioon Värv
1. LED DBB Pidev kollane

2. LED
Ooterežiim Pidev punane
Vokaali feider Pidev valge

3. LED

Bluetooth Vilkuv või pidev 
sinine

TWS-sidumine Vilkuv sinivalge
PartyLink 
ühendatud Pidev valge

4. LED
Häälevahetaja Pidev roheline
PartyLinki 
sidumine Vilkuv rohevalge

h Vokaali feideri nupp
Vokaali feideri sisse ja välja 
lülitmiseks vajutage korduvalt.

i Häälevahetaja nupp
Erinevate helitoonide valimiseks 
vajutage korduvalt: naise hääl, mehe 
hääl, lapse hääl ja tavaline efekt.

j PartyLinki nupp
PartyLinki sidumisrežiimi lubamiseks 
vajutage.

k  TWS-i sidumisnupp
• Tõelise juhtmevaba stereo 

(TWS) sidumisrežiimi lubamiseks 
vajutage. 

• Toimib vaid kahe samasuguse 
kõlariga.

l  Bluetoothi sidumisnupp
• Bluetoothi lubamiseks.
• Bluetoothi sidumiseks vajutage 

ja hoidke all või ühendage juba 
seotud Bluetooth-seade lahti.

m Kahe mikrofoni pesa
Ühendage mikrofon (pole kaasas) 
seadme pessa Mic1/Mic2.

n 1. mikrofoni +/– nupp
Mikrofoni helitugevuse 
reguleerimiseks.

o 2. mikrofoni +/– nupp
Mikrofoni helitugevuse 
reguleerimiseks.

p Kaja +/– nupp
Mikrofoni kajataseme muutmiseks.

q USB (5 V, 0,5 A) pesa
• Muusika esitamiseks sisestage 

USB-seade.
• Täiendage toote tarkvara.

r Sissetuleva heli pesa
Helisisend, nt MP3-mängijast  
(3,5 mm pesa).

s Väljuva heli pesa
Ühendage helikaabel (pole 
komplektis) seadme väljuva heli 
pesa ja välisseadme sissetuleva heli 
pesa ning seade väljutab heli ise 
välisseadmesse.

t Abisisendi pesa
Ühendage vooluvõrku.
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3  Alustamine
Seadme esmakordsel kasutamisel või 
kaua seismisel laadige aku uuesti täis.

Märkus

 • Varustusvoolu pinge ja muud andmed leiate 
toote taha või põhjale kinnitatud andmesildilt.

 • Enne mistahes ühendamist või ühenduse 
muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid 
vooluvõrgust välja võetud.

Ühendage vooluvõrku.

HOIATUS!

 • Toote kahjustamise oht! Veenduge, et 
toitejuhtme pinge vastaks toote taha või alla 
prinditud pingele.

 • elektrilöögi oht! Toitejuhtme lahti ühendamisel 
tõmmake alati pistikust alates juhul 
pistikupesast. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

 • Enne vahelduvvoolu toitejuhme ühendamist 
veenduge, et olete lõpetanud kõik muud 
ühendused.

Ühendage toitejuhe peokõlari 
vahelduvvoolu sissetuleva pistikuga ja 
seejärel pistikupessa.

AC in ~

or
or

või

või

Toitejuhtmete kogus ja pistiku tüüp 
erinevad piirkonniti.

Sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisse-välja lülitamiseks vajutage 
ja hoidke all  puuteklahvi kolm 
sekundit.

Märkus

 • Kõlar lülitub ise välja 15 minuti pärast, kui 
kasutaja ei kasuta seda enam ja muusika enam 
ei mängi.

 • Kui nupp ei toimi või funktsioon ütles üles, 
lülitage sunniviisiliselt välja. Selleks vajutage ja 
hoidke all nuppe Vocal fader ning   
10 sekundit, seejärel lülitage seadme tavaliseks 
kasutamiseks see sisse.

Helitugevuse 
reguleerimine
Helitugevuse suurendamiseks või 
vähendamiseks vajutage +/－.

Nõuanne

 • Helitugevuse muutmisel liigub kõlari valge tuli 
üles või alla 3 sekundit.

 • Suurima helitugevuse puhul süttib kõlari valge 
tuli 3 sekundiks.

 • Väikseima helitugevuse puhul kustub kõlari 
valge tuli 3 sekundiks.

DBB reguleerimine
DBB (bassi) taseme muutmiseks vajutage 
lühikest aega DBB puuteklahvi.

Funktsioon 1. LED (kollane)

DBB1 1. LED vilgub korra, 
seejärel püsib

DBB2 1. LED vilgub kaks korda, 
seejärel püsib

DBB väljas 1. LED väljas
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Sisseehitatud aku 
laadimine
Sisseehitatud aku laadimiseks pistke 
vahelduvvoolu toitejuhe sisse. Aku 
näidikud vilguvad laadimisolek 
näitamiseks erinevalt.

Märkus

 • Seadme neli näidikut kustuvad 15 sekundiga 
pärast aku täis laadimist.

20%

100%

50%

80%

100%

20%

Low Battery

50%

80%

100%

Aku taseme kontrollimiseks
• Mugavuse huvides on kõlar 

varustatud nutika aku kontrolleriga.
• Kui kõlarit ei laadita, vajutage LED-

näidikutel aku taseme näitamiseks 
puuteklahvi . 

Märkus

 • Aku madala taseme puhul vilguvad kõik aku 
LED-näidikud korraga ja kostub teavitustoon.

20%

100%

50%

80%

100%

20%

50%

80%

100%

Aku hakkab 
tühjaks 
saama
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Valguse efekti muutmine

Lülitage kõlari valgus sisse või välja
Kõlari valgusrežiimide vahetamiseks 
vajutage korduvalt puuteklahvi  

 (Valgus).

1. valgusrežiim

2. valgusrežiim

Valgus väljas

≥ 3 sek

Ereduse muutmine
Kõlari valguse heleduse muutmiseks 
vajutage ja hoidke all puuteklahvi  

 (Valgus) kolm sekundit.

Esitamine Bluetooth-
seadmetest
Toode suudab edastada Bluetooth-
seadme muusikat süsteemi Bluetoothi 
kaudu.

Märkus
 • Bluetooth-seade peab toetama profiile A2DP, 

AVRCP ja versioone alates 5.0 ning EDR-i.
 • Peokõlar ja Bluetooth-seade suudavad 

omavahel toimida umbes 30 meetri raadiuses.
 • Seadme tööulatusest kaugemale viimine 

katkestab ka ühenduse esitajaga.
 • Ühilduvus kõikide Bluetooth-seadmetega pole 

tagatud.

3. LED-i olek Olek

Vilkuv sinine • Valmis ühildamiseks
• Viimati ühendatud 

seadme uuesti 
ühendamine 

Püsiv sinine Ühendatud

1 Peokõlari Bluetoothi lubamiseks 
vajutage nuppu .
 » LED-näidik (3. LED) ja kõlari 

valgus vilguvad siniselt.
2 Ühendamiseks lubage Bluetooth-

seadmes Bluetooth, otsige ja valige 
Philips TAX7207.
 » Ühendamisel vilguvad LED-näidik 

(3. LED) ja kõlari valgus siniselt.
3 Oodake peokõlari häälteavitust.

 » Kõlari ühendamisel süttivad 
sinised LED-näidik (3. LED) ja 
kõlari valgus.

4 Valige ja esitage Bluetooth-seadme 
helifaile või muusikat.

Klahv Toiming

Lühike  
vajutus  

Esitamise alustamiseks, 
pausimiseks või 
taastamiseks.
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Klahv Toiming

Pikaajaline 
vajutamine  Esitab järgmise loo.

5 Bluetoothi keelamiseks:
• vahetage seadme allikat;
• keelake Bluetooth-seadme 

Bluetooth. Asetage Bluetooth-
seade tööulatusest väljapoole. 
Bluetooth-seade kaotab pärast 
häälteavitust mooduliga 
ühenduse;

• vajutage ja hoidke all nuppu  
kuni LED-näidik vilgub siniselt.

Märkus
 • Seadme lahti ühendamiseks vajutage ja hoidke 

all  3 sekundit kuni LED-näidik vilgub kiiresti 
siniselt.

 • Kõlari sisselülitamisel üritab see alati ise 
ühenduda viimati edukalt ühendatud 
seadmega.

 •  Enne muu Bluetooth-seadme ühendamist 
katkestage esmalt praeguse seadme ühendus.

 • Kui Bluetooth-seade on õigest kaugusest väljas, 
ühendub seade end seadmest ise.

 • Praeguse seadme ühenduse katkestamiseks 
ja Bluetoothi sidumisteabe tühjendamiseks 
vajutage ning hoidke all seadme nuppu   
8 sekundit.

Mitmikühendus 
Toode võtab vastu mitu ühendust 
samaaegselt.
• Teise Bluetooth-seadme ühendamisel 

peokõlariga esitatakse heliteatis.
• Esimese Bluetooth-seadme 

pausimisel või ühenduse 
eemaldamisel edastab teine voog 
heli peokõlari.

• Sissetulev kõne on olulisem muusika 
taasesitusest hoolimata esimesest või 
teisest seadmest.

Märkus

 • Mitmikühendust ei saa kasutada TWS-i ega 
PartyLinkiga.

Stereo sidumisrežiim 
(TWS)
Kaks kõlarit suudavad ühildada 
stereoheli.

Märkus

 • TWS toimib vaid juhul, kui on olemas kaks 
samasugust peokõlarit (Philips TAX7207).

Valige ise üldkõlar.

1 Mõlema kõlari ja Bluetooth-seadme 
kasutamiseks vajutage ning hoidke 
all  klahvi 3 sekundit.
 » LED-näidik (3. LED) vilguvad 

siniselt.
2 Valige üks üldine kõlar ja ühendage 

Bluetoothiga.
 » Üldkõlari 3. LED muutub 

püsivaks siniseks, kui Bluetooth 
ühendatud. 

3 Stereo sidumisrežiimi lubamiseks 
vajutage ja hoidke all mõlema kõlari 
nuppu  (TWS) kolm sekundit.
 » Mõlema kõlari 3. LED vilgub 

siniselt ja valgelt kordamööda.
4 TWS-i ühendumisest annab märku 

heliteavitus.
 » Mõlema kõlari 3. LED muutub 

püsivalt siniseks.
5 TWS-ist väljumiseks vajutage ja 

hoidke all mõlema kõlari nuppu  
 (TWS).
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Üldkõlar valitakse automaatselt.

1 Mõlema kõlari sisse-välja lülitamiseks 
vajutage ja hoidke all  puuteklahvi 
kolm sekundit.
 » LED-näidik (3. LED) vilguvad 

siniselt.
2 Stereo sidumisrežiimi lubamiseks 

vajutage ja hoidke all mõlema kõlari 
nuppu  TWS kolm sekundit.
 » TWS-režiimi kasutav esimene 

kõlar on üldine ja selle 3. LED 
muutub püsivalt siniseks. 

 » Pärast TWS-ühendust 
ajakohastuvad üld- ja alamkõlari 
helitase, esituse/pausi olek ja 
valguse režiim.

3 TWS-ist väljumiseks vajutage ja 
hoidke all mõlema kõlari nuppu  

 (TWS).

Märkus

 • Üld- ja alamkõlar naasevad ühe minutiga 
TWS sidumisrežiimis ise eelmisele olekule, kui 
kasutaja ei kasuta või TWS-sidumine nurjus.

TWS-i taasesitus
TWS-i kasutamisel ajakohastuvad alam- 
ja üldkõlari järgmised võimalused. 

• Valgusefekt
• Helitugevus
• Esita/pausi
• DBB (bassi) tase

Klahv ja toiming Toiming

Vajutage ükskõik 
kumba kõlari  
klahvi  

Esitage/pausige 
muusikat mõlemas 
kõlaris

Vajutage klahvi 
Helitugevuse +/－ 
mõlemal kõlaril 

Keerake mõlema 
kõlari valjemaks ja 
tasaseks

Vajutage klahvi 
DBB mõlemal 
kõlaril

Muutke mõlema 
kõlari DBB sätteid

Vajutage ja hoidke 
all mõlema kõlari 
klahvi  3 sekundit

Lülitage välja 
mõlemad kõlarid 

Ooterežiimis 
vajutage ja hoidke 
all mõlema kõlari 
klahvi  3 sekundit

Lülitage sisse 
valitud kõlar ja 
ühendage TWS 
uuesti

Vajutage ükskõik 
kumba kõlari  
klahvi 

Muutke mõlema 
kõlari valguse 
režiimi

Vajutage ja hoidke 
all mõlema kõlari 
klahvi  3 sekundit

Muutke kõikide 
kõlarite eredust

Vajutage ja hoidke 
all mõlema kõlari 
nuppu  3 sekundit

Väljuge TWS-ist



14 15ETET

PartyLinki režiim
Kõlar suudab ühenduda kuni  
50 peokõlariga ja esitada samal ajal heli.

PartyLink-režiimi lubamine

1 Peokõlari ja Bluetooth-seadme 
kasutamiseks vajutage ning hoidke 
all  klahvi 3 sekundit.
 » LED-näidik (3. LED) vilguvad 

siniselt.
2 Valige üks üldine kõlar ja ühendage 

Bluetoothiga.
 » Üldkõlari 3. LED muutub 

püsivaks siniseks, kui Bluetooth 
ühendatud.

3 PartyLinki sidumisrežiimi lubamiseks 
vajutage ja hoidke all mõlema kõlari 
nuppu PartyLink kolm sekundit.
 » Iga kõlari 4. LED vilgub roheliselt 

ja valgelt kordamööda.
4 PartyLinki ühendumisest annab 

märku heliteavitus. 
 » Alamkõlarite 3. LED muutub 

püsivaks valgeks.
 » Üldkõlari 4. LED jätkab rohelist ja 

valget vilkumist kordamööda.
 » Pärast PartyLinki ühendust 

ajakohastuvad üld- ja 
alamkõlarite helitase, esituse/
pausi olek ja valguse režiim. 

5 Vajutage ja hoidke all üldkõlari 
nuppu PartyLink. Kõik kõlarid 
väljuvad PartyLinki režiimist.

Märkus

 • Alamkõlar naaseb ühe minutiga PartyLinki 
sidumisrežiimis ise eelmisele olekule, kui 
kasutaja ei kasuta või PartyLinki sidumine 
nurjus.

 • Üldkõlari aegumisaega pole saadaval.

PartyLink toodete TAX7207 ja 
TAX4207 vahel
Saate ühendada TAX7207 veel ühe 
peokõlariga TAX4207. Mõlemal mudelil 
on PartyLinki võimalus.
PartyLinki kasutamisel ajakohastuvad 
alam- ja üldkõlari järgmised võimalused. 
• Helitugevus
• Esita/pausi
• DBB (bassi) tase

PartyLinki taasesitus
PartyLinki kasutamisel ajakohastuvad 
alam- ja üldkõlari järgmised võimalused. 

• Valgusefekt
• Helitugevus
• Esita/pausi
• DBB (bassi) tase

Klahv ja toiming Toiming

Vajutage 
üldkõlari  
klahvi  

Esitage/pausige 
muusikat igas kõlaris

Vajutage klahvi 
Helitugevuse 
+/－ üldkõlaril 

Keerake kõikide 
ühenduste kõlar 
valjemaks ja tasaseks

Vajutage 
üldkõlari  
klahvi DBB

Muutke kõikide 
kõlarite DBB sätteid

Vajutage ja 
hoidke all 
üldkõlari toidet 

 3 sekundit

Lülitage üldkõlar 
välja, kõik alamkõlarid 
väljuvad PartyLinkilt.

Vajutage 
ja hoidke 
all valitud 
alamkõlari 
klahvi   
3 sekundit

Lülitage välja 
alamkõlar. See ei 
mõjuta üldkõlarit ega 
muid alamkõlareid

Ooterežiimis 
vajutage ja 
hoidke all 
valitud kõlari 
klahvi 

Lülitage sisse valitud 
kõlar ja PartyLinki 
režiimi lubamiseks 
vajutage uuesti 
PartyLink klahvi
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Klahv ja toiming Toiming

Vajutage 
üldkõlari  
klahvi 

Muutke iga ühendatud 
kõlari valguse režiimi

Vajutage 
alamkõlarite 
klahvi 

Valguse režiim ei toimi 
kõigis ühendatud 
kõlaris

Vajutage ja 
hoidke all 
üldkõlari klahvi 

 3 sekundit

Muutke kõikide 
kõlarite eredust

Vajutage 
valitud 
alamkõlari 
nuppu 
PartyLink.

Ühendage valitud 
alamkõlar üldkõlarist 
lahti

Vajutage ja 
hoidke all 
üldkõlari nuppu 
PartyLink  
3 sekundit

Ühendage kõik 
kõlarid lahti ja väljuge 
PartyLinki režiimist

Heli esitamine USB kaudu
Nautige heli USB-mäluseadmest nagu 
MP3-mängijast, USB-välkmälust jne.

Märkus

 • Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud 
vormingutes esitatavat heli. Toetatud 
vormingud: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC 
vormingus heli toetab vaid 16 bitikiirust mitte 
ületavat.

 • Seade toetab kuni 128G USB ja failivormingut 
FAT16/FAT32/exFAT.

 • Toetage USB-pesa: 5 V  0,5 A.

1 Sisestage USB-seade.

 » Seade lubab USB-režiimi ja esitab 
ise. 

Klahv Toiming

Lühike 
vajutus  

Esitamise alustamiseks, 
pausimiseks või 
taastamiseks.

Pikaajaline 
vajutamine 

 
Esitab järgmise loo.
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Kuulamine välisseadmest
Selle tootega saate kuulata välist 
heliseadet nagu MP3-mängija.

Esitamine MP3-seadmetest

1 Pistke mõlemasse otsa helisisendi 
kaabel (pole komplektis) 3,5 mm 
ühendusega:
• seadme pesa Audio in;
• MP3-mängija kõrvaklapi pesa. 

Headphone
(3.5mm)

AUDIO OUT

Audio in

Kõrvaklapid
(3,5 mm)

 » Seade lülitub automaatselt Audio 
in režiimile.

2 Esitage heli MP3-mängijast (vt selle 
kasutusjuhendit).

Väljuv heli
Sellel seadmel on Audio out pesa. 
Analoogse stereo helisignaalid saate 
väljutada välistesse seadmetesst nagu 
aktiivne kõlar. 
Ühendage helikaabel (pole komplektis) 
seadme väljuva heli pesa ja välisseadme 
sissetuleva heli pesa ning seade väljutab 
heli ise välisseadmesse.

Mikrofoniga laulmine

Mikrofoni helitugevuse muutmine
Ühendage seadme Mic in pessa 
mikrofon (pole komplektis) ja mikrofoni 
helitugevuse muutmiseks pöörake nuppu 
Mic vol.
Nüüd naudite kaasa laulmist!

Kaja muutmine
Mikrofoni kajataseme muutmiseks 
pöörake Echo nuppu.

Vokaali feider
Vokaali feideri sisse ja välja lülitamiseks 
vajutage Vocal fader nuppu.

Häälevahetaja
Erinevate helitoonide valimiseks vajutage 
paneelil nuppu Voice changer: naise 
hääl, mehe hääl, lapse hääl ja tavaline 
efekt.
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Tehaseseadetele 
lähtestamine
Taastage seadme tavasätted.
1 Lülitage peokõlar sisse, vajutage ja 

hoidke all nuppe + ning   
10 sekundit 
 » Aku jääkmahtuvuse LED-id 

vilguvad kolm korda.
 » Peokõlar lähtestatakse ja lülitub 

ooteseisundisse.

Riistvara uuendamine 
USB kaudu

1 Kontrollige uusima riistvara versiooni 
veebilehelt  
www.philips.com/support. Otsige 
mudelit ja klõpsake  
„Tarkvara ja draiverid“. 

Red

1

2

3

Software update �les

8sec

Punane

2 Kopeerige tarkvaravärskenduse 
failid USB-välkmälule ja sisestage see 
seadmesse.

3 Toitejuhtmega sees olemise hetkel 
vajutage ja hoidke all klahvi DBB  
8 sekundit.

2. LED (punane) Olek

Aeglane 
vilkumine 
Kiire vilkumine

Sisenete 
uuendamisrežiimi
Uuendamine algab 

LED väljas Uuendatud ja 
taaskäivitub

Peokõlari kinnitusaluse 
kinnitamine

1 Eemaldage peokõlari alumine kaas 
(jätke ülemine puutumata).

2 Tõstke peokõlar kõlari statiivile 
(müüakse eraldi).

3 Muutke kõlari statiivi kõrgust. 

2
3

1

Bottom ViewAltvaade
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4  Toote 
tehnilised 
andmed
Märkus

 • Tehnilised andmed ja välimus võivad muutuda 
ilma ette teatamata.

Võimendi
Vahelduvvoolu 
väljundvõimsus (RMS) 80 W

Vahelduvvoolu 
väljundvõimsus (suurim) 160 W

Aku väljundvõimsus 30 W

Sageduskaja 40Hz-20KHz, 
±3dB

Müra suhe ≥ 65 dBA
Harmoonmoonutus < 10%

Kõlar

Kõlarite üldtakistus 4 oomi ja  
8 oomi x 2

Tundlikkus 91 dB ±3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetoothi 
versioon

V 5.0

Bluetoothi 
sagedusala

2,402 GHz ~  
2,480 GHz ISM ala

Anduri vool ≤10 dBm
Bluetoothi 
vahemik

30 m (vaba ruum)

Voogedastuse vorming: AAC, SBC, 
muusika voogesitus (A2DP), Taasesituse/
helitugevuse juhtnupp: AVRCP 
mitmikpunkti (mitmikriba) tugi

USB
USB otse versioon 2.0 täiskiirus
USB-väljund 5 V, 0,5 A
Laiendus Koodek Diskreeti-

missagedus
Bitikiirus

.mp3

MPEG 1 
Layer 1 16 ~ 48 kHz 32 ~ 448 

kbps

MPEG 1 
Layer 2 16 ~ 48 kHz 8 ~ 384 kbps

MPEG 1 
Layer 3 16 ~ 48 kHz 8 ~ 320 kbps

MPEG 2 / 
MPEG 2.5 
Layer 1

16 ~ 48 kHz 8 ~ 256 kbps

MPEG 2 / 
MPEG 2.5 
Layer 2

16 ~ 48 kHz 8 ~ 160 kbps

MPEG 2 / 
MPEG 2.5 
Layer 3

16 ~ 48 kHz 8 ~ 160 kbps

.wav WAV 16 ~ 48 kHz Kuni  
1536 kbps

.wma WMA 8 ~ 48 kHz 5 ~ 320 kbps

.flac FLAC Kuni 48 kHz / 
16 bitti
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Aku

Aku mahutavus
14,4 V, 2600 mAh 
(sisseehitatud ja 
taaslaetav)

Aku kasutusiga 12 tundi
Aku laadimisaeg 6,5 tundi

Üldine teave

Vahelduvvoolu 
toide

100-240 V~  
50/60 Hz, 35 W

Energiasäästlikum 
ooterežiim tarbib 
vähem

≤ 0,5 W

Mõõtmed (LxKxS) 300X310x300 mm
Kaal 7,5 kg

Töötemperatuur 0°C – 45°C

5  Tõrkeotsing
Märkus

 • Ärge kunagi eemaldage toote korpust.

Garantii kehtimiseks ärge mingil juhul 
üritage parandada süsteemi ise. 
Seadme kasutamisel probleemide 
ilmnemisel kontrollige enne hoolduse 
taotlust järgmisi punkte. Probleemi 
jätkumisel minge Philipsi veebilehele 
(www.philips.com/support).
Philipsiga suhtlemiseks veenduge, et 
seade asub läheduses ja mudeli number 
ning seerianumber on saadaval.

Puudub vool
• Veenduge, et seade oleks täis 

laaditud või ühendatud toiteallikaga.
• Veenduge, et kõik nõutavad kaablid 

oleks korralikult ühendatud.
• Veenduge, et seade oleks sisse 

lülitatud.
• Elektri säästmiseks lülitub seade 

ooterežiimile ise 15 minutiga 
pärast esituse lõppu ja nuppude 
mittekasutamist.

Heli puudub
• Muutke helitugevust.
• Kontrollige heli sisendi allikat.

Nupp ei reageeri või funktsiooni 
tõrge
• Sunniviisiliselt välja lülitamiseks 

vajutage ja hoidke all nuppe 
Vocal fader ning  10 sekundit, 
seejärel lülitage seadme tavaliseks 
kasutamiseks see sisse.
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Ei saa näidata USB-seadme mõnda 
faili
• USB-seadme failide või kaustade arv 

ületab teatud piirangut. See nähtus 
pole töötõrge.

• Nende failide vorminguid ei toetata.

USB-seadet ei toetata
• USB-seade ei ühildu seadmega. 

Proovige muud.

Bluetooth-seadmest
Helikvaliteet on kehv pärast 
ühendamist Bluetooth-seadmega
• Bluetoothi vastuvõtt on kehv. 

Liigutage seadet lähemalt tootele 
või eemaldage kõik nendevahelised 
takistused.

Seadmega ühendamine nurjus
• Seadme Bluetooth on keelatud. 

Selle lubamiseks vt seadme 
kasutusjuhendit.

• See toode on juba ühendatud muu 
Bluetooth-seadmega. Ühendage 
see seade lahti ja seejärel proovige 
uuesti.

Seotud seade ühendub kinni ja lahti 
pidevalt.
• Bluetoothi vastuvõtt on kehv. 

Liigutage seadet lähemalt tootele 
või eemaldage kõik nendevahelised 
takistused.

• Osades seadmetes võib Bluetooth-
ühendus välja lülituda ise energia 
säästmiseks. See ei viita mingile selle 
toote tõrkele.
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