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Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
Ärge kunagi asetage seadet teiste
elektriliste seadmete peale.
Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele
on kergelt võimalik juurde pääseda, et
vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti
eemaldada.

2. Teie Bluetooth adapter

3. Alustamine

Sissejuhatus

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid
järjekorras.

Ühendades Bluetooth adapteri oma Hi-Fi
süsteemiga, on teil võimalik juhtmeta Bluetooth
ühenduse kaudu nautida Hi-Fi süsteemi kõlaritest
muusikat oma Bluetooth seadmest.

Helikaablite ühendamine

Mis kuulub varustusse?
Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on
kaasas järgmised asjad:
H

Peaseade

H

Voolujuhe

H

RCA helikaabel

H

Kasutusjuhend

Bluetooth adapteri ühendamiseks oma Hi-Fi
süsteemiga on kaks viisi. Valige oma Hi-Fi
süsteemiga sobiv.

Valik 1 (Joonis A)

Valik 2 (Joonis B)
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... Alustamine
Vooluvõrku ühendamine
Hoiatus
H

H

Kui Bluetooth seadet on enne selle Bluetooth
adapteriga seotud, vajutage .
Bluetooth adapter püüab ühendada eelmisena
ühendatud Bluetooth seadmega. Kui see ei
õnnestu, naaseb adapter sidumise reþiimi.

H

9

Oht toodet kahjustada. Veenduge, et
vooluvõrgu pinge kattub seadme alla
märgitud voolupingega.
Elektrilöögi oht! Hoidke kindlalt pistikust,
kui te eemaldate seadme vooluvõrgust.

Nõuanne
H

Märkus
H

Kui Bluetooth adapteril ei õnnestu
Bluetooth seadmega siduda, väljub
Bluetooth adapter 2 minuti pärast sidumise
reþiimist ja LED tuluke kustub. Sidumise
reþiimi naasmiseks vajutage nupule .

Tüübiplaat asub Bluetooth adapteri all.
LEDi värvus

Kirjeldus

Ühtlane sinine

Bluetooth adapter ja teie
Bluetooth toega seade on
ühendatud.

Vilkuv sinine

Bluetooth adapter ootab
Bluetooth toega seadmega
sidumist.

Valgustus
puudub

Bluetooth adapter ei ole
Bluetooth seadmega
ühendatud ega ole sidumise
reþiimis.

Ühendage vooluadapter:
H

Bluetooth adapteri taga asuva DC IN pesaga.

H

Seinakontaktiga.

Taasesitamine Bluetooth toega
seadmelt
Märkus

Sisenemine sidumisreþiimi

H

Kui Bluetooth adapter on ühendatud vooluvõrku,
lülitub see automaatselt Bluetooth sidumise reþiimi.
H

Kui teie Bluetooth seadet ei ole enne seotud
selle Bluetooth adapteriga, siis on teil vaja enne
sidumine teostada ja alles seejärel hakata
taasesitama seadmel muusikat (vaadake
peatükki “Taasesitamine Bluetooth toega
seadmelt“).

H

H

H

H
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Efektiivne tegevusraadius teie seadme ja
Bluetooth toega seadme vahel on umbes
10 meetrit.
Kõik esemed teie seadme ja Bluetooth
toega seadme vahel võivad
tegevusraadiust vähendada.
Philips ei garanteeri ühilduvust kõikide
Bluetooth seadmetega.
Veenduge et Bluetooth adapter on õigesti
ühendatud vooluvõrgus oleva Hi-Fi
süsteemiga.
Veenduge, et Hi-Fi süsteem on helisisendi
reþiimis.

... Alustamine
1. Lülitage oma Bluetooth seadme Bluetooth
funktsioon sisse ja otsige Bluetooth seadmeid,
mida saaks sellega ühendada (vaadake seadme
kasutusjuhendit).
2. Kui teie seadmel kuvatakse [PhilipsBT] (Philips
Bluetooth adapter), siis valige see, et alustada
sidumist ja ühendamist. Vajadusel sisestage
vaikimisi parool “0000“.
9 Pärast õnnestunud ühendust jääb
Bluetooth indikaator siniselt põlema ning
seade teeb kaks piiksu.

H

Märkus
H

Toote informatsioon võib ilma ette
teatamata muutuda.

Tehnilised andmed
Võimendi
Väljundi võimsus

1000 mV RMS

Signaali ja müra
suhe

> 62 dBA

Nõuanne

Kogu harmooniline
moonutus

< 2%

Kui Bluetooth seadet on varem juba
seadmega AEA2000 seotud, siis piisab
sellest, kui leiate oma seadme menüüst
[PhilipsBT] ja kinnitate ühenduse.

Bluetooth

3. Taasesitage heli oma seadmelt.
9 Te kuulete Bluetooth seadme heli läbi oma
Hi-Fi süsteemi.

H

4. Toote informatsioon

Bluetooth adapter jätab meelde kuni 8
eelnevalt seotud Bluetooth seadet.

Standard

Bluetooth Standard
Version 2.1+EDR

Sagedusvahemik

2,402~2,480 GHzISM
Band

Tegevusvahemik

10m (vabas ruumis)

Bluetooth toega seadme lahti ühendamiseks:
H

Vajutage uuesti .

H

Toksake Bluetooth menüüs uuesti [PhilipsBT].

H

Lülitage Bluetooth oma seadmel välja; või

H

Liigutage seade tegevusraadiusest välja.

Üldine informatsioon
Vahelduvvool

Mudel: AS030-090-EE033
(Philips);
Sisend: 100-240 V ~,
50/60 Hz, 0,15 A;
Väljund: 9V
0,33 A

Voolutarbivus
tööreþiimis

<3W

Mõõtmed –
Peaseade
(L x K x S)

74 x 28 x 72 mm

Kaal –
Peaseade

0,04 kg

Ühendamine mõne teise Bluetooth seadmega:
1. Katkestage ühendus eelmisena ühendatud
seadmega.
2. Siduge soovitud Bluetooth seadmega.

Bluetooth ühenduste ajaloo kustutamiseks:
Vajutage ja hoidke seitse sekundit nuppu .
9 Bluetooth indikaator jääb kaheks sekundiks
stabiilselt sinisena põlema ning seejärel naaseb
eelmisesse staatusesse.
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5. Probleemide lahendamine

H

Hoiatus

Info Bluetooth seadme kohta

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on
helikvaliteet kehv

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet
iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.
Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid
enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole
võimeline lahendama tekkinud probleemi neid
vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte
(www.philips.com/welcome). Kui te võtate
Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on
lähedal ja et te teate seadme mudelit ja
seerianumbrit.

H

Ühendus seadmega ei õnnestu
H

H

Puudub vool
H

H

Veenduge, et seadme AC voolujuhe on
korralikult ühendatud vooluringiga.
Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Hi-Fi süsteemis puudub heli
H

H

Kontrollige, kas Hi-Fi süsteem on ühendatud
vooluvõrku.

H

H

H
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Kontrollige, kas süsteem on korrektselt
ühendatud Bluetooth adapteriga.
Kontrollige, kas Bluetooth ühendus on edukalt
loodud.
Reguleerige oma süsteemil ja Bluetooth
seadmel helitugevust.
Veenduge, et Hi-Fi süsteem on õiges
helisisendi reþiimis.

Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse
lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme
kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth
sisse lülitada.
Bluetooth adapter on juba ühendatud mõne
teise Bluetooth seadmega. Katkestage see
ühendus ja proovige siis uuesti.

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb
pidevalt

H
H

Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage
Bluetooth seade Bluetooth adapterile lähemale
või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage
Bluetooth seade Bluetooth adapterile lähemale
või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse
Bluetooth automaatselt välja, et voolu säästa.
See ei ole selle seadme viga.

6. Teade
Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja
täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i
poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja
volitused kasutada seda seadet.

2150
See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiointerferentsi nõuetega.

Ümbertöötlemine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik
taaskasutada ja ümber töödelda.

Keskkonnaalane informatsioon
Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset
pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks
erinevaks materjaliks: kartong (karp),
polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike,
kaitsev vahtplast).
Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik
ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on
lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.
Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete
hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.
Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule
Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud
kaubamärgid ning Philips kasutab neid litsentside
alusel.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et
seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.
Ärge hävitage seda seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike
nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.
Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.
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