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1  Pomembna 
varnostna 
navodila

Pred uporabo izdelka preberite in 
poskusite razumeti vsa navodila. Če je 
škoda nastala zaradi neupoštevanja 
navodil, garancija ni veljavna.

Varnost
Spoznajte te varnostne simbole

POZOR

P O Z O R :  D A  Z M A N J Š AT E  N E V A R N O S T 
ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE 
P O K R O V A  ( A L I  Z A D N J E  S T R A N I ) .  V 
NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO 
POPRAVIL UPORABNIK SAM. SERVIS PREPUSTITE 
USPOSOBLJENEMU OSEBJU.

NEVARNOST 
ELEKTRIČNEGA UDARA

NE ODPIRAJTE

 To je aparat RAZREDA II z dvojno 
izolacijo in brez zaščitne ozemljitve.

  Izmenična napetost

 Uporabljajte samo napajalnike, 
navedene v navodilih za uporabo.

 OPOZORILO!  
Opozorilo: Nevarnost električnega 
udara!

 Klicaj je namenjen opozarjanju 
uporabnika na prisotnost 
pomembnih navodil za uporabo.

Nevarnost električnega udara ali 
požara!
• Preden vzpostavite ali spremenite 

kakršne koli povezave, se prepričajte, 
da so vse naprave izključene iz 
električne vtičnice.

• Izdelka in pripomočkv nikoli ne 
izpostavljajte dežju ali vodi. V 
bližino izdelka nikoli ne postavljajte 
posod s tekočino, kot so vaze. Če se 
tekočina razlije na izdelek ali vanj, ga 
nemudoma odklopite iz električne 
vtičnice. Obrnite se na službo za 
pomoč potrošnikom, da izdelek 
preverijo pred uporabo.

• Izdelka in dodatne opreme nikoli ne 
postavljajte v bližino odprtega ognja 
ali drugih virov toplote, vključno z 
neposredno sončno svetlobo.

• V prezračevalne reže ali druge 
odprtine na izdelku nikoli ne 
vstavljajte predmetov.

• Če se kot izklopna naprava uporablja 
omrežni vtič ali spojka za napravo, 
mora izklopna naprava ostati zlahka 
uporabna.

• Pred nevihto odklopite izdelek iz 
električne vtičnice. 

• Ko odklopite napajalni kabel, vedno 
povlecite za vtič, nikoli za kabel. 

• Izdelek uporabljajte v tropskem in/ali 
zmernem podnebju.

Nevarnost kratkega stika ali požara!
• Za identifikacijo in ocene dobave 

glejte tipsko ploščico na zadnji ali 
spodnji strani izdelka.

• Preden izdelek vklopite v električno 
vtičnico, se prepričajte, da se 
napetost ujema z vrednostjo, ki je 
natisnjena na zadnji ali spodnji strani 
izdelka. Izdelka nikoli ne vklopite v 
električno vtičnico, če je napetost 
drugačna.

Nevarnost poškodb ali poškodb 
tega izdelka!
• Za stensko montažo mora biti ta 

izdelek varno pritrjen na steno v 
skladu z navodili za namestitev. 
Uporabljajte samo priloženi nosilec 
za stensko montažo (če je na 
voljo). Nepravilna stenska montaža 
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 Ta simbol na izdelku pomeni, da je 
izdelek zajet v evropski direktivi 
2012/19/EU.

 Ta simbol pomeni, da izdelek 
vsebuje baterije, zajete v evropski 
direktivi 2013/56/EU, ki jih ni 
mogoče odložiti med običajne 
gospodinjske odpadke. 

Pozanimajte se o lokalnem sistemu 
ločenega zbiranja električnih in 
elektronskih izdelkov ter baterij. 
Upoštevajte lokalne predpise in izdelka 
in baterij nikoli ne odlagajte med 
običajne gospodinjske odpadke. Pravilno 
odlaganje starih izdelkov in baterij 
pomaga preprečiti negativne posledice 
za okolje in zdravje ljudi.

Izjava o skladnosti 
Ta izdelek je skladen z zahtevami 
Evropske skupnosti glede radijskih 
motenj.
Podjetje MMD Hong Kong Holding 
Limited izjavlja, da je izdelek v skladu 
z bistvenimi zahtevami in drugimi 
ustreznimi določbami direktive RED 
2014/53/EU in uredb o radijski opremi 
Združenega kraljestva SI 2017 št. 1206. 
Izjavo o skladnosti najdete na spletnem 
mestu www.philips.com/support.

Pomoč in podpora
Za obsežno spletno podporo obiščite 
www.philips.com/support za:
• prenos uporabniškega priročnika in 

vodnika za hitri začetek
• ogled video vadnice (na voljo samo 

za izbrane modele)
• iskanje odgovorov na pogosto 

odgovorjena vprašanja (FAQ)
• pošljite nam vprašanje po e-pošti
• klepetajte z našim predstavnikom za 

podporo.

lahko povzroči nesrečo, poškodbe 
ali škodo. Če imate kakršno koli 
vprašanje, se obrnite na službo za 
varstvo potrošnikov v svoji državi.

• Izdelka ali kakršnih koli predmetov 
nikoli ne postavljajte na napajalne 
kable ali drugo električno opremo. 

• Če se izdelek prevaža pri 
temperaturah pod 5°C, ga 
razpakirajte in počakajte, da se 
njegova temperatura dvigne na 
sobno temperaturo, preden ga 
vklopite na električno vtičnico. 

• Deli tega izdelka so lahko izdelani 
iz stekla. Ravnajte previdno, da se 
izognete poškodbam in poškodbam.

Nevarnost pregrevanja!
• Tega izdelka nikoli ne nameščajte 

v ozek prostor. Okoli izdelka vedno 
pustite vsaj štiri centimetre prostora 
za prezračevanje. Prepričajte se, 
da prezračevalnih rež na izdelku 
nikoli ne prekrivajo zavese ali drugi 
predmeti. 

Opomba

 • Nalepka z oceno je prilepljena na spodnji ali 
zadnji del opreme.

Negujte svoj izdelek
Za čiščenje izdelka uporabljajte samo 
krpo iz mikrovlaken.

Skrb za okolje
Odlaganje starega izdelka in 
baterije

 Vaš izdelek je zasnovan in izdelan 
iz visokokakovostnih materialov in 
komponent, ki jih je mogoče 
reciklirati in ponovno uporabiti.
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Za izbiro svojega jezika sledite navodilom 
na spletnem mestu, nato pa vnesite 
številko modela izdelka.
Lahko pa se obrnete tudi na službo za 
varstvo potrošnikov v svoji državi. Preden 
stopite v stik, si zapišite številko modela 
in serijsko številko vašega izdelka. Te 
podakte lahko najdete na zadnji ali 
spodnji strani izdelka.

Zaščita sluha

Poslušajte z zmerno glasnostjo
• Uporaba slušalk pri visoki glasnosti 

lahko poškoduje vaš sluh. Ta izdelek 
lahko oddaja zvoke v razponu 
decibelov, ki lahko povzročijo izgubo 
sluha pri normalni osebi, tudi če je 
izpostavljenost krajša od minute. Višji 
razponi decibelov so na voljo za tiste, 
ki so morda že doživeli poslabšanje 
sluha.

• Zvok je lahko zavajajoč. Sčasoma se 
vaš slušni »stopnja udobja« prilagodi 
večji glasnosti zvoka. Torej je po 
daljšem poslušanju lahko tisto, kar 
zveni »normalno«, dejansko glasno 
in škodljivo za vaš sluh. Če se želite 
zaščititi pred tem, nastavite glasnost 
na varno raven, preden se vaš sluh 
prilagodi, in ga pustite tam.

Za vzpostavitev varne ravni glasnosti
• Nastavite raven glasnosti na nizko 

nastavitev.
• Počasi povečujte zvok, dokler ga 

ne slišite udobno in jasno brez 
popačenja.

Poslušajte v razumnem časovnem 
obdobju
• Dolgotrajna izpostavljenost zvoku, 

tudi pri normalno varnih ravneh, 
lahko povzroči tudi izgubo sluha.

• Bodite prepričani, da svojo opremo 
uporabljate razumno in si vzemite 
ustrezne odmore.

• Pri uporabi slušalk upoštevajte 
naslednja navodila.

• Poslušajte pri razumni glasnosti v 
razumnih časovnih obdobjih.

• Pazite, da ne spreminjate glasnosti, 
saj se vaš sluh prilagaja.

• Ne povečujte glasnosti tako visoko, 
da ne boste slišali, kaj je okoli vas.

• Bodite previdni ali pa začasno 
prekinite uporabo v potencialno 
nevarnih situacijah.

Vgrajena nega baterije
• Baterijo je mogoče polniti in 

izprazniti več stokrat, vendar se bo 
sčasoma iztrošila.

• Če se popolnoma napolnjena 
baterija ne uporablja, bo sčasoma 
izgubila napolnjenost.

• Če izdelek pustite na vročih ali 
hladnih mestih, na primer v zaprtem 
avtomobilu poleti in pozimi, se 
zmanjšata zmogljivost in življenjska 
doba baterije.

• Napravo vedno skušajte hraniti 
v hladnem okolju brez vlage, ki 
je pod 32 °C. Izdelek z vročo ali 
hladno baterijo morda začasno 
ne bo deloval, tudi če je baterija 
popolnoma napolnjena. Zmogljivost 
baterije je še posebej omejena pri 
temperaturah precej pod lediščem.
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Opozorilo FCC in IC: 
• To opremo je treba namestiti in 

upravljati z najmanj 20 cm razdalje 
med radiatorjem in telesom.

• Spremembe ali modifikacije te 
enote, ki jih stranka, odgovorna 
za skladnost, ni izrecno odobrila, 
lahko razveljavijo uporabnikovo 
pooblastilo za uporabo opreme. 

IC-Kanada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Ta naprava vsebuje oddajnike / 
sprejemnike, izvzete iz licence, ki so v 
skladu s kanadskimi pravili RSS, ki so 
izvzeti iz licence. Delovanje je odvisno od 
naslednjih dveh pogojev:
1 Ta naprava morda ne povzroča 

motenj.
2 Ta naprava mora sprejeti vse motnje, 

vključno z motnjami, ki lahko 
povzročijo neželeno delovanje 
naprave.

Avis d’Industrie Canada:  
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.

Blagovne znamke

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® 
so registrirane blagovne znamke v lasti 
Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh 
znamk s strani MMD Hong Kong Holding 
Limited je pod licenco. Druge blagovne 
znamke in trgovska imena so last njihovih 
lastnikov. 

Informacije FCC
OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena 
in bilo je ugotovljeno, da je skladna 
z omejitvami za digitalno napravo 
razreda B v skladu s 15. Delom pravil 
FCC. Te omejitve so zasnovane tako, 
da zagotavljajo razumno zaščito pred 
škodljivimi motnjami v stanovanjski 
namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja 
in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo 
in lahko povzroči škodljive motnje v 
radijskih komunikacijah, če ni nameščena 
in uporabljena v skladu z navodili. 
Vendar ni nobenega zagotovila, da 
pri določeni namestitvi ne bo prišlo do 
motenj. Če ta oprema povzroča škodljive 
motnje radijskemu ali televizijskemu 
sprejemu, kar je mogoče ugotoviti 
z izklopom in vklopom opreme, 
uporabnika spodbujamo, da poskusi 
odpraviti motnje z enim ali več od 
naslednjih ukrepov:
• Preusmerite ali prestavite sprejemno 

anteno. 
• Povečajte oddaljenost med opremo 

in sprejemnikom. 
• Priključite opremo v vtičnico v 

tokokrogu, ki se razlikuje od tistega, 
na katerega je priključen sprejemnik. 

• Za pomoč se obrnite na prodajalca ali 
izkušenega radijskega / TV tehnika. 
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2  Vaš zvočnik za 
zabave

Čestitke za nakup in dobrodošli pri 
Philipsu! Če želite v celoti izkoristiti 
podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte 
zvočnik za zabave na spletnem mestu 
www.philips.com/support.

Kaj je v škatli
Preverite in identificirajte predmete v 
paketu:

Zvočnik za zabave x 1

Napajalni kabel * x 1

• Količina napajalnih kablov in vrsta 
vtiča se razlikujeta glede na regijo.

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

CCC VDE BSUL VDE BS SAA BIS

TAX7207/70

SNI

TAX7207/67

TISI

za Kitajsko za ZDA/Kanado
za Evropo/Združeno 

kraljestvo za Azijo za Indijo za Indonezijo za Tajsko

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Vodnik za hitri začetek x 1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Garancijski list x 1

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Varnostni list x 1

• Slike, ilustracije in risbe v tem 
uporabniškem priročniku so samo za 
referenco, dejanski izdelek se lahko 
razlikuje po videzu.
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Zvočnik za zabave
Ta razdelek vključuje pregled zvočnika za 
zabave.

67

1 2 3 4 5

20

8

14 15 16 17 18 19

9 10 11 12 13
a  (Svetlobna) tipka na dotik

• Pritisnite, da spremenite način 
osvetlitve zvočnika.

• Pritisnite in držite 3 sekunde, da 
spremenite svetlost osvetlitve 
zvočnika.

b DBB tipka na dotik
Nastavitev učinka BASS.

c Tipka na dotik +/－ (glasnost)
Povečaj/zmanjšaj glasnost.

d  Tipka na dotik  
(Predvajanje/Pavza)
• Začnite, začasno ustavite ali 

nadaljujte predvajanje.
• Pritisnite in držite, da preskočite 

na naslednjo skladbo.

e  Tipka na dotik  
(Stanje pripravljenosti-Vklop)
• Pritisnite in držite 3 sekunde, da 

vklopite/izklopite enoto.
• Pritisnite, da preverite raven 

napolnjenosti baterije v stanju 
vklopa.

f Osvetlitev zvočnika

67

1 2 3 4 5

20

8

14 15 16 17 18 19

9 10 11 12 13

Tipka Stanje

Kratek  
pritisk 

Svetlobni način 1
      
Osvetlitev izklopljena
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g LED indikator
• Indikator napolnjenosti baterije
• Stanje delovanja 

LED Delovanje Barva

LED1 DBB Neprekinjeno 
sveti rumeno

LED2

Stanje 
pripravljenosti

Neprekinjeno 
sveti rdeče

Vokalni drsnik Neprekinjeno 
sveti belo

LED3

Bluetooth
Utripanje ali 
neprekinjeno 
sveti modro

Seznanjanje TWS Utripa  
modro-belo

PartyLink povezan Neprekinjeno 
sveti belo

LED4
Spreminjanje glasu Neprekinjeno 

sveti zeleno
Seznanjanje 
PartyLink

Utripa  
zeleno-belo

h Gumb drsnika glasu
Večkrat pritisnite za preklapljanje 
med drsnikom glasu in izklopom 
drsnika glasu.

i Gumb za menjavo glasu
Večkrat pritisnite za preklapljanje 
med različnimi glasovnimi toni: 
Ženski glas/moški glas/otroški glas/
normalen učinek.

j Gumb PartyLink
Pritisnite za vstop v način 
seznanjanja PartyLink.

k  Gumb za seznanjanje TWS
• Pritisnite za vstop v način 

seznanjanja True Wireless Stereo 
(TWS). 

• Deluje samo, če imate dva enaka 
zvočnika.

l  Gumb za Bluetooth / seznanjanje
• Preklopite na način Bluetooth.
• Pritisnite in držite, da aktivirate 

funkcijo seznanjanja v načinu 
Bluetooth ali prekinete povezavo 
z obstoječo seznanjeno Bluetooth 
napravo.

m Vtičnica Mic1 in / Mic2 in
Priključite mikrofon (ni priložen) v 
vtičnico »Mic1 in / Mic2 in« na enoti.

n Gumb Mic1 glasnost +/－
Prilagodite glasnost mikrofona.

o Gumb Mic2 glasnost +/－
Prilagodite glasnost mikrofona.

p Gumb odmev +/－
Prilagodite raven odmeva mikrofona.

q Vtičnica USB (5V, 0,5A)
• Za predvajanje glasbe vstavite 

USB napravo.
• Nadgradite programsko opremo 

tega izdelka.
r Vtičnica za avdio vhod

Avdio vhod iz, na primer, MP3 
predvajalnika (3,5 mm vtičnica).

s Vtičnica za avdio izhod
Povežite avdio kabel (ni priložen) v 
vtičnico za avdio izhod na enoti in 
v avdio vtičnico zunanje naprave, 
enota pa bo samodejno oddajala 
zvok na zunanjo napravo.

t Vtičnica AC in~
Priključite na napajanje.
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3  Začnite
Ko to enoto uporabljate prvič ali jo 
dlje časa ne uporabljate, popolnoma 
napolnite baterijo.

Opomba

 • Za identifikacijo in ocene dobave glejte tipsko 
ploščico na zadnji ali spodnji strani izdelka.

 • Preden vzpostavite ali spremenite kakršne koli 
povezave, se prepričajte, da so vse naprave 
izključene iz električne vtičnice.

Priključite na napajanje

OPOZORILO!

 • Nevarnost poškodbe izdelka! Prepričajte se, da 
napetost napajalnika ustreza napetosti, ki je 
natisnjena na zadnji ali spodnji strani izdelka.

 • Nevarnost električnega udara! Ko izklopite 
napajalni kabel, vedno izvlecite vtič iz vtičnice. 
Nikoli ne vlecite kabla.

 • Preden priključite napajalni kabel za izmenični 
tok, se prepričajte, da ste dokončali vse druge 
povezave.

Priključite omrežni kabel v vtičnico  
AC in~ na zvočniku za zabavo in nato v 
omrežno vtičnico.

AC in ~

or
or

ali

ali

Količina napajalnih kablov in vrsta vtiča 
se razlikujeta glede na regijo.

Vklopite in izklopite
Pritisnite in držite  tipko na dotik  
3 sekunde, da vklopite/izklopite enoto.

Opomba

 • Zvočnik se bo samodejno izklopil po 15 minutah 
brez uporabniških operacij in predvajanja 
glasbe.

 • V primeru, da se gumb ali funkcijska napaka ne 
odzove, lahko pritisnete in držite  
Vocal fader in  gumbe za 10 sekund, da se 
prisilno zaustavite, nato pa ponovno vklopite 
enoto za normalno uporabo.

Nadzor glasnosti
Pritisnite tipko na dotik +/－, da povečate 
ali zmanjšate glasnost.

Nasvet

 • Med prilagajanjem glasnosti se bela osvetlitev 
zvočnika premika navzgor ali navzdol za  
3 sekunde.

 • Ko glasnost doseže največjo raven, se bela 
osvetlitev zvočnika popolnoma prižge za  
3 sekunde.

 • Ko glasnost doseže najmanjšo raven, se bela 
osvetlitev zvočnika ugasne za 3 sekunde.

Nadzor DBB
Kratko pritisnite tipko na dotik DBB, da 
preklopite raven DBB (basov).

Delovanje LED1 (rumena)

DBB1 LED1 enkrat utripne, 
nato neprekinjeno sveti

DBB2 LED1 enkrat dvakrat, 
nato neprekinjeno sveti

DBB 
izklopljen

LED1 izklopljen
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Napolnite vgrajeno 
baterijo
Priključite napajalni kabel, da napolnite 
vgrajeno baterijo. Indikatorji baterije 
utripajo na različne načine in označujejo 
stanje polnjenja.

Opomba

 • Štirje indikatorji na enoti bodo ugasnili v 
15 sekundah, ko je baterija popolnoma 
napolnjena.

20%

100%

50%

80%

100%

20%

Low Battery

50%

80%

100%

Preverite raven napolnjenosti 
baterije
• Zvočnik je zasnovan s funkcijo 

pametnega preverjanja baterije za 
vaše udobje.

• Ko se zvočnik ne polni, pritisnite 
tipko na dotik , da se na 
LED indikatorjih prikaže raven 
napolnjenosti baterije. 

Opomba

 • Ko je raven napolnjenosti baterije nizka, bodo 
vsi LED indikatorji baterije hkrati utripali in 
zaslišal se bo pozivni ton.

20%

100%

50%

80%

100%

20%

50%

80%

100%

Prazna 
baterija
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Spremenite svetlobni 
učinek

Vklop ali izklop osvestitve zvočnika
V načinu za vklop večkrat pritisnite tipko 
na dotik  (Svetlobna) da preklapljate 
med različnimi načini osvetlitve zvočnika.

Svetlobni način 1

Svetlobni način 2

Osvetlitev 
izklopljena

≥ 3 sek

Spremenite svetlost
Pritisnite in držite tipko na dotik  

 (Svetlobna) 3 sekunde, da spremenite 
svetlost osvetlitve zvočnika.

Predvajajte iz naprav 
Bluetooth
Izdelek lahko pretaka glasbo iz vaše 
Bluetooth naprave v sistem prek 
Bluetooth povezave.

Opomba
 • Bluetooth naprava, ki podpira Bluetooth profil 

A2DP, AVRCP in z različico Bluetooth kot 5.0 + 
EDR.

 • Največje območje delovanja med zvočnikom za 
zabave in Bluetooth napravo je približno  
30 metrov.

 • Predvajalnik bo prav tako prekinjen, ko bo vaša 
naprava premaknjena izven območja delovanja.

 • Združljivost z vsemi Bluetooth napravami ni 
zagotovljena.

Stanje LED3 Stanje

Utripanje 
modro

• Pripravljeno za 
seznanjanje

• Ponovna povezava 
zadnje povezane 
naprave 

Neprekinjeno 
sveti modro

Povezano

1 Pritisnite gumb , da preklopite 
zvočnik za zabave v način Bluetooth.
 » Indikator LED (LED3) in osvetlitev 

zvočnika bosta utripala modro.
2 Na Bluetooth napravi vklopite 

Bluetooth, poiščite in izberite Philips 
TAX7207, da vzpostavite povezavo.
 » Med povezavo utripata LED 

indikator (LED3) in osvetlitev 
zvočnika modro.

3 Počakajte, da zaslišite glasovni poziv 
iz zvočnika za zabave.
 » Ko je zvočnik priključen, indikator 

LED (LED3) in osvetlitev zvočnika 
svetita modro.

4 Izberite in predvajajte zvočne 
datoteke ali glasbo na Bluetooth 
napravi.
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Tipka Dejanje

Kratek  
pritisk  

Začnite, začasno 
ustavite ali nadaljujte 
predvajanje.

Dolg  
pritisk  

Preskočite na naslednjo 
skladbo.

5 Če želite zapustiti Bluetooth, lahko:
• Preklopite enoto na drug vir.
• Onemogočite funkcijo na 

Bluetooth napravi. Ali pa 
Bluetooth napravo postavite 
izven največjega dosega 
delovanja. Bluetooth naprava bo 
po glasovnem pozivu odklopljena 
od enote.

• Pritisnite in držite gumb , dokler 
LED indikator ne utripa modro.

Opomba
 • Če želite prekiniti povezavo z napravo, pritisnite 

in držite  3 sekunde, dokler indikator LED hitro 
ne utripa modro.

 • Ko vklopite zvočnik,se bo vedno samodejno 
poskušal znova povezati z zadnjo uspešno 
povezano napravo.

 •  Preden povežete drugo Bluetooth napravo, 
najprej odklopite trenutno napravo.

 • Ko naprava Bluetooth presega veljavno 
Bluetooth razdaljo, bo enota samodejno 
prekinila povezavo z napravo.

 • Pritisnite in držite gumb  na enoti 8 sekund, 
da prekinete povezavo s trenutno napravo in 
izbrišete informacije o seznanjanju Bluetooth.

Večtočkovni nadzor 
Izdelek podpira večtočkovno funkcijo 
in lahko hkrati poveže dve Bluetooth 
napravi.
• Ko druga Bluetooth naprava poveže 

zvočnik za zabave sledi zvočni poziv.
• Ko je prva Bluetooth naprava 

začasno ustavljena ali prekinjena, 
lahko druga Bluetooth naprava 
pretaka svoj zvok v zvočnik za 
zabavo.

• Dohodni klic ima prednost pred 
predvajanjem glasbe ne glede na 
prvo ali drugo napravo.

Opomba

 • V načinu TWS in PartyLink večtočkovni nadzor 
ni podprt.

Seznanjanje za stereo 
način (TWS)
Dva zvočnika se lahko združita med seboj 
za stereo zvok.

Opomba

 • TWS deluje samo, če sta dva enaka zvočnika za 
zabave (Philips TAX7207).

Ročno izberite glavni zvočnik

1 Pritisnite in držite tipko  3 sekunde, 
da vklopite oba zvočnika in vstopite v 
način seznanjanja Bluetooth.
 » Indikator LED (LED3) na obeh 

zvočnikih utripa modro.
2 Izberite en zvočnik kot glavni in se 

povežite prek Bluetooth.
 » LED3 na glavnem zvočniku 

sveti modro, ko je povezan prek 
Bluetooth. 

3 Pritisnite in držite gumb  (TWS) 
na obeh zvočnikih 3 sekunde, da 
vstopite v seznanjanje za stereo 
način (TWS).
 » LED3 na obeh zvočnikih 

izmenično utripa modro in belo
4 Ko je TWS povezan, boste zaslišali 

glasovni poziv.
 » LED3 na obeh zvočnikih sveti 

modro.
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5 Za izhod iz TWS pritisnite in držite 
gumb  (TWS) na katerem koli 
zvočniku.

Samodejno izberite glavni zvočnik

1 Pritisnite in držite tipko na dotik   
3 sekunde, da vklopite oba zvočnika.
 » Indikator LED (LED3) na obeh 

zvočnikih utripa modro.
2 Pritisnite in držite gumb  TWS 

na obeh zvočnikih 3 sekunde, da 
vstopite v način stereo seznanjanja.
 » Prvi zvočnik, ki je vstopil v 

način TWS, je glavni in LED3 na 
glavnem zvočniku se obarva 
modro. 

 » Raven glasnosti, stanje 
predvajanja/pavze, svetlobni 
način v podrejenem zvočniku se 
bodo sinhronizirali iz glavnega 
zvočnika po povezavi TWS.

3 Za izhod iz TWS pritisnite in držite 
gumb  (TWS) na katerem koli 
zvočniku.

Opomba

 • Med načinom seznanjanja TWS se bosta glavni 
in podrejeni zvočnik samodejno vrnila v prejšnje 
stanje po 1 minuti brez uporabniških dejanj ali 
pa seznanjanje TWS ni uspelo.

Delovanje predvajanja TWS
Ko je TWS povezan, se podrejeni zvočniki 
sinhronizirajo z glavnim zvočnikom 
spodnjih funkcij. 

• Svetlobni učinek
• Raven glasnosti
• Predvajaj/pavza
• Raven DBB (bas).

Ključ in delovanje Dejanje

Pritisnite tipko  
na katerem koli 
zvočniku 

Predvajajte/
začasno ustavite 
glasbo na obeh 
zvočnikih

Pritisnite tipko 
glasnost +/－ na 
katerem koli 
zvočniku 

Povečajte ali 
zmanjšajte glasnost 
na obeh zvočnikih

Pritisnite tipko DBB 
na katerem koli 
zvočniku

Spremenite 
nastavitev DBB na 
obeh zvočnikih

Pritisnite in držite 
tipko  na katerem 
koli zvočniku  
3 sekunde

Izklopite oba 
zvočnika 

Pritisnite in držite 
tipko  na katerem 
koli zvočniku  
3 sekunde v stanju 
pripravljenosti

Vklopite izbrani 
zvočnik in vnesite 
ponovno povezavo 
TWS

Pritisnite tipko  
na katerem koli 
zvočniku

Spremenite način 
osvetlitve na obeh 
zvočnikih

Pritisnite in držite 
tipko  na katerem 
koli zvočniku  
3 sekunde

Spremenite svetlost 
na vseh zvočnikih

Pritisnite in držite 
gumb  na katerem 
koli zvočniku  
3 sekunde

Izhod iz načina 
TWS
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Način PartyLink
Zvočnik lahko poveže do 50 zvočnikov za 
zabave in hkrati predvaja zvok.

Vstopite v način PartyLink

1 Pritisnite in držite tipko  3 sekunde, 
da vklopite zvočnike za zabave 
in vstopite v način seznanjanja 
Bluetooth.
 » Indikator LED (LED3) na obeh 

zvočnikih utripa modro.
2 Izberite en zvočnik kot glavni in se 

povežite prek Bluetooth.
 » LED3 na glavnem zvočniku 

sveti modro, ko je povezan prek 
Bluetooth.

3 Pritisnite in držite gumb PartyLink na 
vseh zvočnikih 3 sekunde, da vstopite 
v način seznanjanja PartyLink.
 » LED4 na vseh zvočnikih izmenično 

utripa zeleno in belo.
4 Ko je PartyLink povezan, boste 

zaslišali glasovni poziv. 
 » LED3 na podrejenih zvočnikih 

sveti belo.
 » LED4 še naprej utripa izmenično 

zeleno in belo na glavnem 
zvočniku.

 » Raven glasnosti, stanje 
predvajanja/pavze, svetlobni 
način v podrejenih zvočnikih se 
bodo sinhronizirali iz glavnega 
zvočnika po povezavi PartyLink. 

5 Pritisnite in držite gumb PartyLink na 
glavnem zvočniku. Vsi zvočniki bodo 
zapustili način PartyLink.

Opomba

 • Med načinom seznanjanja PartyLink se 
podrejeni zvočnik samodejno vrne v prejšnje 
stanje po 1 minuti brez uporabniških dejanj ali 
pa seznanjanje PartyLink ni uspešno.

 • Ni časovne omejitve na glavnem zvočniku.

PartyLink med TAX7207 in TAX4207
TAX7207 lahko povežete z drugim 
zvočnikom za zabave TAX4207, oba 
modela imata funkcijo PartyLink.
Ko je PartyLink povezan, se podrejeni 
zvočniki sinhronizirajo z glavnim 
zvočnikom spodnjih funkcij. 
• Raven glasnosti
• Predvajaj/pavza
• Raven DBB (bas).

Delovanje predvajanja PartyLink
Ko je PartyLink povezan, se podrejeni 
zvočniki sinhronizirajo z glavnim 
zvočnikom spodnjih funkcij. 

• Svetlobni učinek
• Raven glasnosti
• Predvajaj/pavza
• Raven DBB (bas).

Ključ in 
delovanje

Dejanje

Pritisnite tipko 
 na glavnem 

zvočniku 

Predvajajte/začasno 
ustavite glasbo na vseh 
priključenih zvočnikih

Pritisnite tipko 
glasnost  
+/－ na 
glavnem 
zvočniku 

Povečajte ali zmanjšajte 
glasnost na vseh 
priključenih zvočnikih

Pritisnite 
tipko DBB 
na glavnem 
zvočniku

Spremenite nastavitev 
DBB na vseh zvočnikih
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Ključ in 
delovanje

Dejanje

Pritisnite in 
držite tipko 
za vklop  
na glavnem 
zvočniku  
3 sekunde

Izklopite glavni 
zvočnik, vsi podrejeni 
zvočniki bodo zapustili 
način povezave za 
zabave

Pritisnite in 
držite tipko  
na izbranem 
podrejenem 
zvočniku  
3 sekunde

Izklopite izbrani 
podrejeni zvočnik, kar 
ne vpliva na glavni 
zvočnik in druge 
podrejene zvočnike

Pritisnite in 
držite tipko  
na izbranem 
zvočniku 
v stanju 
pripravljenosti

Vklopite izbrani zvočnik 
in znova pritisnite tipko 
PartyLink, da vstopite v 
način PartyLink

Pritisnite tipko 
 na glavnem 

zvočniku

Spremenite način 
osvetlitve na vseh 
priključenih zvočnikih

Pritisnite 
tipko  na 
podrejenih 
zvočnikih

Ni spremembe načina 
osvetlitve v vseh 
priključenih zvočnikih

Pritisnite in 
držite tipko  
na glavnem 
zvočniku  
3 sekunde

Spremenite svetlost na 
vseh zvočnikih

Pritisnite gumb 
PartyLink 
na izbranem 
podrejenem 
zvočniku

Odklopite izbrani 
podrejeni zvočnik od 
glavnega zvočnika

Pritisnite in 
držite gumb 
PartyLink 
na glavnem 
zvočniku  
3 sekunde

Odklopite vse zvočnike 
in zapustite način 
PartyLink

Predvajajte zvok prek 
USB-ja
Uživajte v zvoku na pomnilniški napravi 
USB, kot je predvajalnik MP3 in pomnilnik 
USB itd.

Opomba

 • Prepričajte se, da naprava USB vsebuje zvočne 
vsebine, ki jih je mogoče predvajati, v podprtih 
formatih. Podprti formati: MP3, WAV, WMA, 
FLAC. Zvok v formatu FLAC podpira samo 
hitrost, ki ne presega 16 bit.

 • Enota podpira največ 128G USB in format 
datotek FAT16/FAT32/exFAT

 • Podpira USB vrata: 5V  0,5A.

1 Vstavite USB napravo.

 » Enota bo preklopila v način USB 
in samodejno predvajala. 

Tipka Dejanje

Kratek  
pritisk  

Začnite, začasno 
ustavite ali nadaljujte 
predvajanje.

Dolg  
pritisk  

Preskočite na naslednjo 
skladbo.
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Poslušajte zunanjo 
napravo
S tem izdelkom lahko poslušate zunanjo 
zvočno napravo, kot je MP3 predvajalnik.

Predvajajte iz MP3 predvajalnika

1 Povežite vhodni avdio kabel (ni 
priložen) s 3,5 mm konektorjem na 
obeh koncih na:
• Vtičnica Audio in za avdio vhod 

na enoti.
• Vtičnica za slušalke na MP3 

predvajalniku. 

Headphone
(3.5mm)

AUDIO OUT

Audio in

Slušalke
(3,5 mm)

 » Enota samodejno preklopi v način 
avdio vhod.

2 Predvajajte zvok na MP3 
predvajalniku (glejte njegov 
uporabniški priročnik).

Avdio izhod
Ta enota ima vtičnico Audio out za avdio 
izhod. Analogne stereo avdio signale 
lahko oddate na zunanje naprave, kot je 
aktivni zvočnik. 
Povežite avdio kabel (ni priložen) v 
vtičnico za avdio izhod na enoti in v avdio 
vtičnico zunanje naprave, enota pa bo 
samodejno oddajala zvok na zunanjo 
napravo.

Pojte po mikrofonu

Prilagodite glasnost mikrofona
Priključite mikrofon (ni priložen) v 
vtičnicoza vhod mikrofona Mic in na 
enoti in prilagodite glasnost mikrofona z 
obračanjem gumba Mic vol za glasnost 
mikrofona.
Zdaj pa uživajte v petju v karaokah!

Prilagodite odmev
Prilagodite raven odmeva mikrofona na 
želeno raven z obračanjem gumba Echo.

Vokalni drsnik
Pritisnite gumb Vocal fader, da 
preklopite med vklopom in izklopom 
glasovnega drsnika.

Spreminjanje glasu
Pritisnite gumb za spreminjanje glasu 
Voice changer na plošči, da preklopite 
med različnimi glasovnimi toni: Ženski 
glas / Moški glas / Otroški glas / 
Normalni učinek.

Tovarniška ponastavitev
Ponastavite napravo na privzete 
nastavitve.
1 Vklopite zvočnik za zabave, pritisnite 

in držite gumba + in  10 sekund. 
 » LED diode zmogljivosti baterije 

trikrat utripnejo.
 » Zvočnik za zabave se ponastavi in 

preide v stanje pripravljenosti.
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Posodobite vdelano 
programsko opremo prek 
USB-ja

1 Preverite, ali obstaja najnovejša 
različica vdelane programske opreme 
na spletnem mestu  
www.philips.com/support. Poiščite 
svoj model in kliknite  
»Programska oprema in gonilniki«. 

Red

1

2

3

Software update �les

8sec

Rdeča

2 Datoteke za posodobitev 
programske opreme kopirajte na 
USB ključ, nato pa USB ključ vstavite 
v enoto.

3 Pritisnite in držite tipko DBB  
8 sekund v stanju vklopa z vtičem 
napajalnega kabla.

LED2 (rdeča) Stanje

Počasno 
utripanje 
Hitro utripanje

Vstopite v način 
nadgradnje
Začetek nadgradnje 

LED izklopljena Nadgradnja je končana, 
znova zaženite

Zvočnik za montažo na 
drog

1 Odstranite pokrov z dna zvočnika za 
zabavo (prosimo, pokrov obdržite).

2 Zvočnik za zabave dvignite na stojalo 
za zvočnike (na prodaj posebej).

3 Nastavite stojalo za zvočnike na 
ustrezno višino. 

2
3

1

Bottom ViewPogled od spodaj
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4  Specifikacije 
izdelka
Opomba

 • Specifikacije in dizajn se lahko spremenijo brez 
predhodnega obvestila.

Ojačevalnik
AC izhodna moč (RMS) 80 W

AC izhodna moč 
(maksimalna) 160 W

Izhodna moč baterije 30 W

Frekvenčni odziv 40Hz-20KHz, 
±3dB

Razmerje signal/šum ≥ 65 dBA
Popolno harmonično 
popačenje < 10%

Zvočnik
Impedanca 
zvočnika 4 ohm + 8 ohm x 2

Občutljivost 91 dB ±3dB/m/W

Bluetooth

Različica 
Bluetooth

V 5.0

Frekvenčni pas 
Bluetooth

2,402 GHz ~  
2,480 GHz  
ISM Band

Moč oddajnika ≤10dBm
Doseg Bluetooth 30 m (prazen 

prostor)
Format pretakanja: AAC, SBC, pretakanje 
glasbe (A2DP), predvajanje/nadzor 
glasnosti: Podpora za AVRCP Multipoint 
(Multipair)

USB
USB direktna 
različica 2.0 polna hitrost

USB izhod 5V, 0,5A

Podaljšek Kodek  Stopnja
vzorčenja

 Bitna
hitrost

.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 Do  
1536 kbps

.wma WMA 8 ~ 48 kHz 5 ~ 320 kbps

.flac FLAC Do 48 kHz / 
16 bit
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Baterija

Zmogljivost baterije
14,4V, 2600mAh 
(Vgrajena, za 
ponovno polnjenje)

Trajanje baterije 12 h
Čas polnjenja 
baterije 6,5 h

Splošne informacije

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

Eko pripravljenost 
za manjšo porabo ≤ 0,5W

Mere (ŠxVxG) 300x310x300 mm
Teža 7,5 kg
Delovna 
temperatura 0°C - 45°C

5  Odpravljanje 
težav
Opomba

 • Nikoli ne odstranite ohišja izdelka.

Da garancija ostane veljavna, nikoli ne 
poskušajte sami popraviti sistema. 
Če naletite na težave pri uporabi te 
enote, preverite naslednje točke, preden 
zahtevate servis. Če težava ostane 
nerešena, pojdite na spletno mesto 
Philips (www.philips.com/support).
Ko se obrnete na podjetje Philips, se 
prepričajte, da je vaša enota v bližini ter 
da sta na voljo številka modela in serijska 
številka.

Ni napajanja
• Prepričajte se, da je enota 

popolnoma napolnjena ali 
priključena na vir napajanja.

• Prepričajte se, da so vsi potrebni kabli 
varno priključeni.

• Prepričajte se, da je enota vklopljena.
• Zaradi varčevanja z energijo se 

enota samodejno preklopi v stanje 
pripravljenosti 15 minut po tem, ko 
se predvajanje konča in ni upravljana.

Ni zvoka
• Prilagodite glasnost.
• Preverite vhodni vir zvoka.

Ni odziva gumba ali pa je prišlo do 
funkcijske napake
• Pritisnite in držite Vocal fader in 

gumbe  10 sekund, da enoto 
prisilno zaustavite, nato pa jo 
ponovno vklopite za normalno 
uporabo.
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Nekaterih datotek v napravi USB ni 
mogoče prikazati
• Število map ali datotek v napravi USB 

je preseglo določeno mejo. Pri temu 
pojavu ne gre za okvaro.

• Formati teh datotek niso podprti.

USB naprava ni podprta
• USB naprava ni združljiva z enoto. 

Poskusite z drugo.

O Bluetooth napravi
Kakovost zvoka je slaba po povezavi z 
napravo, ki podpira Bluetooth
• Bluetooth sprejem je slab. Približajte 

napravo temu izdelku ali odstranite 
morebitne ovire med njima.

Povezava z napravo ni mogoča
• Funkcija Bluetooth na napravi ni 

omogočena. Za omogočanje funkcije 
glejte uporabniški priročnik naprave.

• Ta izdelek je že povezan z drugo 
napravo, ki podpira Bluetooth. 
Odklopite to napravo in poskusite 
znova.

Seznanjena naprava se nenehno 
povezuje in prekinja
• Bluetooth sprejem je slab. Približajte 

napravo temu izdelku ali odstranite 
morebitne ovire med njima.

• Pri nekaterih napravah se lahko 
povezava Bluetooth samodejno 
deaktivira kot funkcija varčevanja z 
energijo. To ne pomeni okvare tega 
izdelka.



Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za 
najnovejše posodobitve in dokumente obiščite spletno mesto  
www.Philips.com/support.
Philips in emblem Philips Shield sta registrirani blagovni znamki 
Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco.
Ta izdelek je izdelalo in prodaja pod odgovornostjo  
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