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9. MÄRKUS

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

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiosageduste nõuetega.

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

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et
seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega
vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
ümbertöötlemise kohta.

Ärge hävitage seda seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete
hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja
inimtervisele.

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.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik
õigused kaitstud.

Tehnilised andmed võimad ilma etteteatamata
muutuda. Kaubamärgid on äriühingu Koninklijke
Philips Electronics N.V. või tema vastavate omanike
omand. Philips jätab endale õiguse toodet igal ajal
muuta ning tal ei ole kohustust varemalt müüdud
sarnaseid tooteid kohandada.

Keskkonnaalane informatsioon

Tehnilised andmed võimad ilma etteteatamata muutuda.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.
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8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Hoiatus

H Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Puudub vool

Puudub heli

Kehv raadio vastuvõtt

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud

Äratus ei tööta

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 mudeli ja
seerianumbrit.

Veenduge, et seadme AC voolujuhe on
korralikult ühendatud vooluringiga.

Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Reguleerige helitugevust.

Veenduge, et Android seade on ühendatud
alusjaamaga läbi Bluetooth ühenduse.

Suurendage vahemaad seadme ja televiisori või
videomaki vahel.

Voolujuhe on seinast eemaldatud või on
toimunud elektrikatkestus.

Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

Seadistage äratus korrektselt.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Lugege neid juhendeid.

Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.

Järgige kõiki juhendeid.

Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.

Ärge paigutage seadmeid soojusallikate
(radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete
(kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis
eraldavad soojust.

Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning
ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb
seadmest välja.

Kasutage ainult tootja poolt tehtud
lisavarustust.

Tõmmake voolujuhe seinast välja, kui on
äikesetorm, või seadmeid ei kasutata pikema
perioodi jooksul.

Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud
tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui
seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on
kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud
või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on
sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei
funktsioneeri normaalselt, või seadmed on
maha kukkunud.

Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.

Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt.
vedelikuga täidetud objektid, süüdatud
küünlad).

Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on
kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad
need jääma vabalt ligipääsetavateks.

See välgunool” viitab isoleerimata materjalidele
Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki.
Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge
eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele,
mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid
nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski
vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või
niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga
täidetud objekte nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik
seinakontaktiga.

”

Tundke neid ohutusmärke

3

1. OLULINE
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2. TEIE ANDROIDI KÕLAR

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast
Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest
võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Selle seadmega saate:

nautida muusikat oma Android telefonist.

laadida oma telefoni läbi micro USB pordi.

kuulata FM raadiot.

seadistada alarmi, raadio või muusika telefonist
ennast äratama.

kogeda mitmeid funktsioone läbi Philips Fidelio
ning Songbird'i appide.

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on
kaasas järgmised asjad:

Peaseade

Vooluadapter

Pikendus

MP3 link kaabel x 1

Kiire alustamise juht

Ohutusleht

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Sissejuhatus

Mis kuulub varustusse?
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... TEISED FUNKTSIOONID 7. TOOTE INFORMATSIOON

Unetaimeri deaktiveerimiseks

Heli taasesitamine
lisaseadmetest

Ekraanipaneeli heleduse
muutmine

Vajutage korduvalt klahvile , kuni ekraanile
ilmub (väljas).

Te saate lisaseadmetest tulevat heli läbi selle
seadme kuulata.

Ühendage MP3 link kaabel:
pesaga.

Lisaseadme kõrvaklappide pesaga.

Vajutage korduvalt klahvile , et valida
allikaks MP3 link.

Kuvatakse .

Esitage heli lisaseadmel (vaadake lisaseadme
kasutusjuhendit).

Vajutage korduvalt klahvile , et muuta
ekraanipaneeli heledust.

SLEEP
[OFF]

1.
MP3 LINK

2. SOURCE

3.

BRIGHTNESS

H

H

9

Märkus

H Toote informatsioon võib ilma
etteteatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Raadio

Üldine informatsioon

Väljundi võimsus ......................................20W RMS

Otsinguvahemik ........................FM: 87,5 – 108 MHz

Tundlikkus – Mono, 26dB S/N ..................... <22 dBf

Otsingu valikulikkus...............................FM: <28 dBf

Täielik harmooniline moonutus..................FM: < 2%

Signaali / müra suhe ..............................FM: > 55 dB

AC vool ........................Mudel: AS190-100- AE180;
Sisend: 100- 240 V ~,

50/60 Hz, 0,7 A;
Väljund: 10 V === 1,8 A

Voolutarbivus.................................................< 35 W

Voolutarbivus ootere iimis ..............................< 2 W

Maksimaalne Androidi väljund....................5 V – 1 A

Mõõtmed
Peaseade (l x k x s) ..................290 x 160 x 113 mm

Kaal
- Pakendis .......................................................2,0 kg
- Peaseade.......................................................1,4 kg

þ
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6. TEISED FUNKTSIOONID

Kellaaja seadistamine

Äratustaimeri seadistamine

Äratuse edasi lükkamine

Unetaimeri seadistamine

Äratuse seadistamine

Äratuse allika valimine

Äratustaimeri
aktiveerimine/deaktiveerimine

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

Veenduge, et olete kellaaja õigeks
seadistanud.

Äratuse helinaks saate valida helina, viimati
kuulatud raadiojaama või viimati kuulatud
loo Android seadmel.

Kui valite allikaks , siis veenduge, et
olete Android seadme alusjaamaga
ühendanud.

DOCK

1.

2. SET
TIME

3.

4. SET TIME
[12H] [24H]

5.

6. SET TIME

1. AL1 /
AL2

2.

3. AL1 / Al2
[12H] [24H]

AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK v

1. AL1 / AL2

2. AL1 / AL2

AL1 / AL2

SNOOZE

SLEEP

Vajutage klahvile , et lülitada alusjaam
ootereþiimi.

Vajutage ja hoidke 2 sekundit all klahvi
.

Ekraanil hakkavad vilkuma tundide ja
minutite näit.

Vajutage korduvalt klahvidele ning
, et määrata tunnid ja minutid.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .
Ekraanil hakkab vilkuma või .

Vajutage korduvalt klahvidele , et valida
12-tunni või 24-tunni formaat.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .
Kuvatakse määratud kellaaeg.

Te saate ootere iimis määrata 2 äratust erinevatel
aegadel helisema.

Vajutage ja hoidke 2 sekundit all klahve
, et aktiveerida äratuse seadistamise re iim.
Ekraanil hakkavad vilkuma tundide ja
minutite näit.

Vajutage korduvalt klahvidele
, et määrata tunnid ja minutid.

Vajutage kinnitamiseks klahvidele .
Ekraanil hakkab vilkuma või .

Kohandage alikut, et
valida äratuse allikas mõlema äratuse jaoks.

Vajutage klahvidele , et näha äratuse
seadeid.

Vajutage taas klahvidele , et
aktiveerida või deaktiveerida äratustaimer.

Kui äratustaimer on aktiveeritud, ilmub
äratuse ikoon. Kui äratustaimer on
deaktiveeritud, äratuse ikoon kaob.
Äratustaimeri helisemise lõpetamiseks
vajutage vastavalt klahvidele .
Äratus heliseb ka järgmistel päevadel.

Kui äratustaimer heliseb, vajutage klahvile .
Äratus lükatakse edasi ning see heliseb taas 9
minuti pärast.

Antud süsteemi saab lülitada automaatselt
ootereþiimi pärast eelseadistatud ajaperioodi
möödumist. Vajutage korduvalt klahvile , et
valida unetaimeri periood (minutites).

Kui unetaimer on aktiveeritud, ilmub ekraanile
.

B
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... TEIE ANDROIDI KÕLAR

1. SET TIME/ PROGR

2. PRESET /

3. SNOOZE/ BRIGHTNESS

4.

5. SOURCE

6. Ekraanipaneel

7. AL1/ AL2

8. SLEEP

\ [

B

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Kellaaja seadistamine.
FM raadiojaamade salvestamine.

Eelsalvestatud raadiojaama valimine.
Tundide ja tunniformaadi kohandamine.

Äratuse edasi lükkamine.
Ekraanipaneeli heleduse kohandamine.

Kõlari sisse ja välja lülitamine.
Süsteemi lülitamine ootere iimile.

Allika valimine: FM raadio, Bluetooth või
MP3 link.

Kuvab hetkeinformatsiooni.

Äratuse seadistamine.
Äratuse seadistuste vaatamine.
Äratustaimeri aktiveerimine või
deaktiveerimine.

Unetaimeri seadistamine.þ

Ülevaade peaseadmest
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... TEIE ANDROIDI KÕLAR 3. ALUSTAMINE

9. TUNING /

10. VOLUME +/-

11. Alus Android telefonile

12. AL1/AL2/ RADIO/ BUZZ DOCK

13. MP3 LINK

14. FM antenn

15. DC IN

^ _
H

H

H

H

H

H

H

H

FM raadiojaamadele häälestamine.
Minutite kohandamine.

Helitugevuse kohandamine.

Android telefoni kinnitamine alusele.

Äratuse allika valimine: Äratus 1 või Äratus
2.

Välise heliseadme ühendamine.

FM vastuvõtu parandamine.

Voolupistiku pesa.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid
järjekorras.

Ühendage voolujuhe:

Seadme taga asuva pesaga;

Seinapistikuga.

H

H

DC IN

Hoiatus

Hoiatus

Märkus

H

H

H

H

Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette
nähtud, võib põhjustada ohtlikku
radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

Risk kahjustada toodet! Veenduge, et
vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis
on märgitud seadme taha või alla.

Elektrilöögi saamise oht! Kui eemaldate
seadme vooluvõrgust, tõmmake alati
pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

Tüübiplaat asub seadme all.

Vooluvõrku ühendamine

23

Raadiojaamadele häälestamine

Raadiojaamade automaatne
salvestamine

Raadiojaamade manuaalne
salvestamine

Eelsalvestatud raadiojaama
valimine

Nõuanne

Märkus

Märkus

H

H

H

Asetage antenn televiisorist, videomakist
või mõnest teisest radiatsooni allikast
võimalikult kaugele.

Te saate salvestada maksimaalselt 20
raadiojaama.

Eelsalvestatud raadiojaama kustutamiseks
salvestage mõni teine raadiojaam samale
kohale.Manuaalselt raadiojaamale häälestamiseks:

1. SOURCE

2.

3.

1.

PROG

1.

2. PROG

3.

4. PROG

5.

Vajutage korduvalt klahvile , et valida
allikaks FM raadio.

Vajutage ja hoidke kaks sekundit all klahve
/ .

Süsteem häälestub automaatselt
tugevaima signaaliga raadiojaamale.

Korrake sammu 2, et häälestada teistele
raadiojaamadele.

Vajutage korduvalt klahvidele , kuni
leiate piisavalt tugeva signaaliga raadiojaama.

Vajutage ja hoidke raadioreþiimis olles kaks
sekundit all klahvi .

Süsteem salvestab kõik saadavalolevad
raadiojaamad ning seejärel alustab
automaatselt esimese saadavaloleva
raadiojaama esitamist.

Häälestuge mõnele raadiojaamale.

Vajutage klahvile .
Eelsalvestuskoha number hakkab vilkuma.

Vajutage korduvalt klahvidele , et valida
number.

Vajutage kinnitamiseks taas klahvile .

Korrake samme 1 kuni 4, et ka teised
raadiojaamad salvestada.

Vajutage raadiore iimis olles korduvalt klahvidele
, et valida eelsalvestuskoha number.

^

_

9

9

9

^ _

\ [

\
[

/

/

þ
/

5. FM RAADIO KUULAMINE
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2.

3.

4.

1.

2.

3.

Kui tarvis, keerake USB pesa alusjaamal ning
seejärel asetage oma Android telefon
alusjaamale

Keerake nuppe mõlemal ühenduse küljel, et
telefon stabiliseerida.

Liigutage ühenduspesa seadme keskosasse.

Kui USB pesa Teie telefonil on äärele väga lähedal,
siis alusjaamaga kaasasolev pikendus võimaldab
alusjaamale kinnitatud telefoni stabiliseerida.

Kohandage nuppe, et need oleks madalaimas
positsioonis.

Asetage pikendus alusjaama külge.

Asetage telefon alusjaamale.

Kui alusjaam on ühendatud vooluvõrku, laadib
alusjaam ühendatud Android telefoni automaatselt.

Märkus

H Kui micro USB pesa asub telefoni ülaosas
ning Te kasutate Androidi 2.3 või
kõrgemat, siis pöördub ekraan
automaatselt.

Pikenduse kasutamine

Android telefoni laadimine

… TAASESITAMINE JA LAADIMINE … ALUSTAMINE 4. TAASESITAMINE JA LAADIMINE

7

Sisse lülitamine

Allika valimine

Ootere iimi lülitamineþ

Märkus

H Kui Android telefon on alusele kinnitatud,
lülitub seade automaatselt Bluetooth allika
peale.

Vajutage klahvile .
Seade lülitub viimasele valitud allikale.

Vajutage uuesti klahvile , et lülitada seade
ootereþiimi.

Ekraanile ilmub ning seejärel kuvatakse
kellaaeg (kui seadistatud).

Vajutage korduvalt klahvile , et valida
allikas: Bluetooth, FM raadio või MP3 link.

B

9

9

B

[OFF]

SOURCE

Selle seadmega saate nautida heli kahel viisil:

Läbi manuaalse Bluetooth ühenduse;

Läbi automaatse Bluetooth ühenduse (Philips
Fidelio app).

Oma seadme täiuslikuks kasutamiseks peab Teie
Android telefon vastama järgmistele nõudmistele:

Olema Android operatsioonisüsteemiga
(versioon 2.1 või kõrgem).

Olema Bluetooth toega (versioon 2.1 või
kõrgem).

Omama micro USB ühendust.

Te võite antud kõlarit ka teiste Bluetooth ja micro
USB-d omavate seadmetega kasutada, et teha
järgnevat:

Laadida oma seadmeid läbi USB pesa.

Nautida heli läbi Bluetooth ühenduse.

Süsteem kasutab juhtmeta Bluetooth tehnoloogiat,
et esitada Android telefoni heli läbi kõlari.

H

H

H

H

H

H

H

Ühilduvus Androidiga

Heli taasesitamine läbi
manuaalse Blootooth ühenduse

Nõuanne

H Lisainformatsiooni saamiseks minge
aadressile www.philips.com/flexidock.
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… TAASESITAMINE JA LAADIMINE

Märkus

H

H

Viige ennast kurssi seadme Bluetooth
võimalustega enne Blootooth seadme
ühendamist selle süsteemiga.

Hoidke antud süsteem eemal teistest
elektroonikaseadmetest, mis võivad
põhjustada interferentsi.

1.

2.
[Settings] [Wireless and
networks] [Bluetooth
settings]

3. [Bluetooth]

4. [Search for devices]

5. [PHILIPS AS141]

Vajutage klahvi, et lülitada süsteemil sisse
Bluetooth.

Ekraanipaneelil vilgub Bluetooth indikaator
.

Oma Android telefonil minge menüüsse
(seadistused) >
(võrguseadistused) >

(Bluetooth seadistused).
Erinevatel seadmetel võivad olla erinevad
menüüd, kust Bluetooth aktiveerida.

Vajutage , et aktiveerida Bluetooth
oma seadmel.

Vajutage (otsi seadmeid).

Vajutage .

Ilmub aken, mis küsib, kas siduda
Bluetooth seadmed.

B

9

9

H

21

2.

3. [Radio]

4.

5.

1.

Avage Fidelio rakendus ja minge peamenüüsse.

Vajutage peamenüüs (raadio).

Sisestage otsinguribale soovitud raadiojaam.

Valige soovitud raadiojaam.
Teie soovitud raadiojaama hakatakse
mängima.

Android telefoni laadimiseks on vaja see kinnitada
alusjaamale.

Kontrollige Android telefoni mikro USB
ühenduse suunda.

Kui Teie USB pesal on kate, keerake see
pealt ära.

9

9

Android telefoni ühendamine ja
laadimine

Android telefoni ühendamine

… TAASESITAMINE JA LAADIMINE
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Unetaimeri seadistamine

Internetiraadio kuulamine

Märkus

H Unetaimer töötab ainult Songbird'i appiga.

1.

2.

3. [Sleep Timer]

4.
[Start]

1.

Avage Fidelio rakendus.

Vajutage ikoonile , et siseneda kellaaja
seadistusmenüüsse.

Vajutage (unetaimer).

Valige unetaimeri periood ja vajutage seejärel
(start).

Ühendage oma Android telefon Bluetoothi
kaudu.

… TAASESITAMINE JA LAADIMINE

9

… TAASESITAMINE JA LAADIMINE

6. [Accept] 7.Vajutage (nõustun), et alustada oma
seadmete sidumist.

Kui Bluetooth ühendus on loodud, ilmub
Android telefoni ülaossa Bluetooth ikoon.

Taasesitage heli oma Android telefoniga.

Heli esitatakse läbi kõlari.

Philips Fidelio app toob Teie süsteemile mitmeid
lisafunktsioone, sh automaatne Bluetooth ühendus,
Songbird muusikamängija, internetiraadio ning
multifunktsionaalne äratuskell. Lisafunktsioonide
nautimiseks on soovitatav alla laadida ja
installeerida tasuta tarkvara "Fidelio app".

9
9

Märkus

H

H

Süsteemi ja Android telefoni kaugus ei
tohiks ületada 10 meetrit.

Iga ese, mis jääb süsteemi ja Android
telefoni vahele, võib heli taasesitamist
häirida.

Heli taasesitamine läbi
automaatse Blootooth ühenduse
(Philips Fidelio app)
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Fidelio appi installeerimine Android
telefonisse

"Fidelio appi" installeerimine läbi QR-koodi

Märkus

H

H

Veenduge, et Teie Android telefon on
internetiga ühendatud.

Veenduge, et Teie Android telefonil on QR-
koodi skänneerimise tarkvara. Kui Teil ei
ole seda, laadige see Android Market'ist
alla.

"Fidelio appi" alla laadimiseks Teie Android telefoni
on kaks võimalust.

Kasutage skänneerimise tarkvara, et
skänneerida QR-kood.

Vajutage (paigalda).

Vajutage (nõustu ja lae
alla), et alustada "Fidelio appi" alla laadimist.

1.

2. [Install]

3. [Accept & download]

… TAASESITAMINE JA LAADIMINE
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2.

3. [Alarm settings]

4.

5.
[Save]

Vajutage ikoonile , et siseneda kellaaja
seadistusmenüüsse.

Vajutage (alarmi seaded).

Vajutage , et siseneda alarmi seadistamise
leheküljele.

Määrake alarmi kellaaeg ja vajutage ekraani
ülemises paremas nurgas (salvesta).

Alarm on salvestatud ja see kuvatakse
ekraanil.

9

Märkus

H Valige (elustiil), et valida
spordiala ja eelistatud ilm (excellent -
suurepärane, good - hea, fair - rahuldav).
Alarm ei helise, kui ilm ei ole piisavalt hea.

[Lifestyle]

… TAASESITAMINE JA LAADIMINE
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Muusika sünkroniseerimine arvutist
Androidi

Äratustaimeri seadistamine

Märkus

Märkus

H

H

Veenduge, et nii Teie Android seadmel kui
ka arvutis on paigaldatud Songbird
rakendus.

Kui järgmisel korral ühendate oma Android
seadme arvutiga, sünkroniseeritakse arvuti
automaatselt seadmega.

Fidelio appi teiste funktsioonide
kasutamine

1.

2. [Managing device using Philips
Songbird]

3. [Auto Sync Music]
[Sync all

music and playlists]

4. [Sync]

1.

Ühendage Android seade USB kaabli abil
arvutiga.

Ilmub kinnitusaken.

Valige
(seadme haldamine Philips Songbird

abil).

Kuvatakse Songbird'i kasutajaliides.

Valige (automaatne
muusika sünkroniseerimine) ning

(kõikide muusikafailide ja
esitusloendite sünkroniseerimine).

Vajutage (sünkroniseeri) kasutajaliidese
ülemises paremas nurgas.

Teie arvutis olev muusika
sünkroniseeritakse Teie Android
seadmega.

Fidelio appiga saate kuulata ka internetiraadiot,
seadistada äratustaimerit ning unetaimerit.

Fidelio appiga saate seadistada mitu äratust ning
saada infot ilma kohta. See isegi suudab Teid
hoiatada, kui välitingimused on Teie
lemmiktegevuseks kõige soodsamad.

Avage Fidelio rakendus.
9

9

9
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9

9

Fidelio app on paigaldatud.

Fidelio ikoon kuvatakse avaekraanil.

Teil on võimalik otsida "Fidelio appi" ka otse Android
Market'ist, siis laadida rakendus alla ja installeerida.

"Fidelio appi" installeerimine Android Market'i
kaudu

Märkus

H

H

Veenduge, et Teie Android telefon on
internetiga ühendatud.

Veenduge, et Teie Android telefonil on
olemas Android Market.

… TAASESITAMINE JA LAADIMINE
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1.

2.

3.

4.

Vajutage oma telefoni ekraanil Android Market'i
ikoonil.

Vajutage ekraanil otsinguikoonil, et siseneda
aadressiribale.

Sisestage otsinguribale "Philips Fidelio", et
alustada otsingut.

Leidke otsingutulemuste seast "Philips Fidelio"
ja vajutage sellele, et alustada Fidelio appi alla
laadimist.

… TAASESITAMINE JA LAADIMINE
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5. [Install]

6. [Open]

7.

1.

2.

3.

Vajutage (paigalda).
Songbird paigaldatakse Teie Android
seadmele.

Vajutage (ava), et siseneda Songbird'i
menüüsse.

Valige soovitud lugu ja vajutage .

Minge koduleheküljele
www.philips.com/songbird.

Laadige alla uusim Songbird'i rakendus.

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et Songbird
oma arvutisse installeerida.

9

Q

Songbird'i appi installeerimine arvutisse

… TAASESITAMINE JA LAADIMINE
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Automaatne kellaaja sünkroniseerimine

Songbird'i appi installeerimine Android
telefonisse

Songbird'i appi installeerimine

Pärast Bluetooth ühenduse loomist läbi Fidelio appi,
sünkroniseerib kõlarisüsteem kellaaja automaatselt
Teie Android telefoniga.

Philips Songbird on lihtsasti kasutatav
arvutiprogramm ja Androidi app. See võimaldab Teil
avastada, taasesitada ning sünkroniseerida meediat
Teie arvutist Teie Android seadmesse.

Vajutage oma Android telefonil Fidelio ikoonil,
et käivitada Fidelio rakendus.

Vajutage Fidelio menüüs .

Teilt küsitakse, kas soovite Songbird'i alla
laadida.

Vajutage (laadi alla).
Songbird'i hakatakse alla laadima.

Vajutage allalaetud Songbird rakendusel.
Teilt küsitakse, kas soovite Songbird'i
paigaldada.

1.

2. [Songbird]

3. [Download]

4.

9

9

9
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5. [Install]

6. [Accept & download]

1.

Vajutage (paigalda).

Vajutage (nõustu ja lae
alla), et alustada "Fidelio appi" alla laadimist.

Fidelio app on paigaldatud.

Fidelio ikoon kuvatakse avaekraanil.

Philips Fidelio app aitab Teil ühendada Android
telefoni ja antud süsteemi automaatselt läbi
Bluetooth ühenduse.

Vajutage korduvalt klahvile , et valida allikaks
Bluetooth.

Ekraanipaneelil hakkab vilkuma Bluetooth
indikaatortuli .

9

9

9

B

Bluetooth aktiveerimine

… TAASESITAMINE JA LAADIMINE
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2.

3. [Speaker Connection]

Vajutage oma Android telefonil Fidelio ikoonil,
et käivitada Fidelio rakendus.

Kuvatakse Fidelio menüü.

Vajutage (kõlari
ühendus), et aktiveerida automaatne Bluetooth
ühendus.

Ühenduse loomine võib mõned sekundid
aega võtta.

9

9
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9

9

Kui Bluetooth ühendus on loodud, ilmub
Android telefoni ülaossa Bluetooth ikoon.

Taasesitage heli oma Android telefoniga.

Heli esitatakse läbi kõlari.

4.

… TAASESITAMINE JA LAADIMINE


