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www.philips.com/welcome

Sorularınız mı
var? Philips’e
Ulaşın

Kullanım kılavuzu

AECS7000E

1 Önemli
Önemli güvenlik bilgileri
Bildirim

2
2
2

2 WeCall hoparlörünüz

4
4
4
5

3 Başlarken

6
6
6
6

4 WeCall hoparlörü kullanma

8
8

Giriş
Kutunun içindekiler
Ürün hakkında genel bilgiler

WeCall hoparlörü şarj etme
WeCall hoparlörü açma
WeCall hoparlörü bağlama

Telefon hoparlörü olarak kullanma
WeCall Uygulaması (iPhone için) ile
birlikte kullanın
Bluetooth ya da bilgisayar hoparlörü
olarak kullanma

Tü rk çe

İçindekiler

9
10

5 Ürün bilgileri

11

6 Sorun giderme

12

TR

1

1 Önemli

Uyarı
•• Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
•• Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
•• Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların
üzerine koymayın.

Önemli güvenlik bilgileri
Bu belgenin çevirisi sadece referans içindir.
İngilizce sürüm ile çevrilmiş sürüm arasında
herhangi bir tutarsızlık olması durumunda,
İngilizce sürüm öncelikli olacaktır.
•

Tüm talimatları izleyin.

•

Tüm uyarıları dikkate alın.

•

Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.

•

Yalnızca kuru bezle temizleyin.

•

Havalandırma deliklerini kapatmayın.
Üreticinin talimatlarına göre kurun.

•

Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı
kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların
(amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

•

Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek
parçalar/aksesuarlar kullanın.

•

Tüm servis işlemleri için yetkili servis
personeline başvurun. Cihaza sıvı
dökülmesi veya içine nesne girmesi, cihazın
yağmur veya neme maruz kalması, normal
şekilde çalışmaması veya yere düşmesi
gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi
durumunda servis işlemi gerekir.

•

Pil kullanım UYARISI - Fiziksel yaralanmaya,
eşyaların veya ünitenin hasar görmesine
neden olabilecek pil sızıntısını engellemek
için piller (pil paketi veya takılı piller),
gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz
bırakılmamalıdır.

•

DİKKAT: Pil yanlış takıldığında patlama
tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya
eşdeğer pille değiştirin.

•

Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya
sıçratılmamalıdır.

•

Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler
(ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar)
koyulmamalıdır.
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•• Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve
ısıdan koruyun.

Yedek parça/aksesuarlar hakkında
Yedek parça/aksesuar siparişi için www.philips.
com/support adresini ziyaret edin.

Bildirim

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün
1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve
ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Uygunluk Bildirimi’ni www.philips.com/support
adresinde bulabilirsiniz.
Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations
tarafından açıkça onaylanmayan her türlü
değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini
geçersiz kılabilir.
Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke
Philips N.V.’nin tescilli ticari markasıdır. ve
WOOX Innovations Limited tarafından
Koninklijke Philips N. V. lisansıyla kullanılmaktadır.”
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir. WOOX, daha önceden gerekli
tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği
zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı
tutmaktadır.

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden
kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve
bileşenler kullanılarak üretilmiştir.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi
kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla
atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.Atık
işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi,
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki
oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,
lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel
kurallar hakkında bilgi edinin.
Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir
profesyonele götürün.

Tü rk çe

Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası
işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında
olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin
toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem
hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve
eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla
birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi,
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki
oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından
parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek
ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır.
Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen
pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel
yönetmeliklere uygun hareket edin.
Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth
SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup,
WOOX Innovations tarafından lisans alınarak
kullanılmaktadır.

Skype; Skype veya bağlı diğer firmalarına ait bir
ticari markadır. Bu ürün test edilmiş olmasına
ve en iyi ses ve video kalitesine yönelik
sertifikasyon standartlarımızı karşılamasına
rağmen Skype, Skype Communications S.a.r.l.
tarafından uygun bulunmamıştır.

Skype ile acil arama yapılmaz
Skype, sıradan telefonunuzun yerini tutmaz ve
acil aramalar için kullanılamaz.
Not
•• Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.

Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır.
Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilecek
şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren
köpük (tampon) ve polietilen (torbalar,
koruyucu köpük tabakası.)
TR
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2 WeCall
hoparlörünüz
Philips’in sunduğu destekten tam olarak
yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/
welcome adresinde kaydettirin.

Giriş
Bu Bluetooth konferans hoparlörü (WeCall
hoparlör) ile şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
•

Bluetooth özellikli bir akıllı telefon
ve cep telefonuna bağlanabilir veya
WeCall hoparlör üzerinden doğrudan
VoIP araması yapabilirsiniz.

•

Birlikte verilen USB kablosunu
kullanarak PC/Mac’e bağlanabilir veya
WeCall hoparlör üzerinden doğrudan
VoIP araması yapabilirsiniz.

•

Bluetooth özellikli bir iPhone ya
da Android telefona bağlanabilir
ve WeCall Uygulaması yardımıyla
WeCall hoparlör üzerinden konferans
görüşmesi yapabilirsiniz.

•

Bluetooth özellikli mobil bir cihazdan
ya da bir PC/Mac’ten müzik
dinleyebilirsiniz.

•

Birlikte verilen USB kablosu ile
bağlı olan bir PC/Mac’ten müzik
dinleyebilirsiniz.

Kutunun içindekiler
WeCall hoparlörle birlikte verilen aşağıdaki
içeriği kontrol edin:

4

•

WeCall hoparlör

•

Taşıma çantası

•

USB kablosu

•

Basılı malzeme

TR

Tü rk çe

Ürün hakkında genel bilgiler
a

i
h
g

b

f

c

e
d

f USB/

/

a
•

Arama sırasında veya müzik çalarken
ses düzeyini ayarlar.

b ON/OFF güç düğmesi
•

WeCall hoparlörü açar veya kapatır.
Mevcut eşleştirme bilgisini kaldırır.

d Şarj göstergesi
•

Pil bitmek üzereyken veya WeCall
Hoparlörü şarj ederken kırmızıya
döner.

e Mikro USB soketi
•

Birlikte verilen USB kablosuyla bağlantı
için.

•

USB veya Bluetooth ses kaynağı
arasında geçiş yapar.

•

Gelen cep telefonu aramasını yanıtlar.

•

Devam eden cep telefonu aramasını
sonlandırır.

g

c CLEAR
•

kaynak düğmesi

h Kaynak göstergesi
•

Bluetooth modunda mavi yanar.

•

USB modunda yeşil yanar.

•

Arama sırasında WeCall hoparlörün
4 dahili mikrofonunun sesini kapatır;
böylece karşı taraf sizi duyamaz.

i
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3 Başlarken

WeCall hoparlörü açma
•

Güç düğmesini ON konumuna getirin.
»» Bluetooth modunda durum göstergesi
mavi yanar.
»» USB modunda kaynak göstergesi yeşil
yanar.

•

WeCall hoparlörü kapatmak için güç
düğmesini OFF konumuna getirin.

Dikkat
•• Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar

kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli
radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere
neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla
takip edin.

WeCall hoparlörü şarj etme
•

Verilen USB kablosu ile WeCall hoparlörü
PC/Mac’e bağlayın.
»» Şarj göstergesi kırmızı renge döner.
»» WeCall hoparlör tamamen şarj
olduğunda, şarj göstergesi söner.

WeCall hoparlörü bağlama
Seçenek 1: Bluetooth özellikli bir
cihaza bağlanma
WeCall hoparlörü Bluetooth özellikli bir mobil
cihaz (cep telefonunu ya da tablet gibi) ya da
PC/Mac ile eşleyebilirsiniz. Ardından WeCall
hoparlörden müzik dinleyebilir veya cep
telefonu veya VoIP aramaları yaparken telefon
hoparlörü olarak kullanabilirsiniz.

•

WeCall hoparlörü USB güç adaptörü ile de
şarj edebilirsiniz (birlikte verilmez).
İpucu

•• Pil seviyesi düşük olduğunda, şarj göstergesi kırmızı
renkte yanıp söner.

•• WeCall hoparlörün tamamen şarj olması yaklaşık 2 saat
sürmektedir.

•• Tamamen şarj edilmiş WeCall hoparlör yaklaşık 8 saat
çalışabilir.

6
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Not
•• WeCall hoparlör ve Bluetooth özellikli cihazınızın etkili
çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir.

1

WeCall hoparlörün alt kısmındaki kaynağı
konumuna getirin.

Bluetooth özellikli cihazın Bluetooth
özelliğini etkinleştirin.

Seçenek 2: USB ile bağlanma

3

Bluetooth özellikli cihazınızda ‘Philips
WeCall hoparlör‘ seçeneğini belirleyin
ve gerekirse eşleme şifresi olarak ‘0000’
değerini girin.
»» Kaynak göstergesi mavi renkte yanıp
sönmeye başlar.
»» Eşleme ve bağlantı başarıyla
tamamladıktan sonra kaynak göstergesi
sürekli mavi yanar ve WeCall hoparlör
sesli uyarı verir.

USB kablosu, WeCall hoparlörü şarj eder ve
WeCall hoparlörü bir PC/Mac’e bağlayarak
müzik dinlemek veya VoIP aramaları yaparken
telefon hoparlörü olarak kullanmak için de
kullanılabilir.

1

WeCall hoparlörün alt kısmındaki kaynağı
USB konumuna getirin.

2

Verilen USB kablosu ile WeCall hoparlörü
PC/Mac’e bağlayın.
»» Kaynak göstergesi yeşil yanar.

Tü rk çe

2

Not
•• Yeni bir Bluetooth özellikli cihaz eşlemek için
yapabilecekleriniz şunlardır:

•• 1. Mevcut Bluetooth bağlantısını kaldırmak için WeCall

hoparlörün alt kısmındaki CLEAR düğmesini 3
saniyeden uzun süre basılı tutun.
•• 2. Bağlı olan mevcut cihazdaki Bluetooth işlevini devre
dışı bırakın.
•• WeCall hoparlör en fazla 4 eşlenmiş cihazı bellekte
tutabilir. Bluetooth özellikli başka bir cihazla daha eşleme
yaparsanız, bellekte tutulan ilk cihaz unutulur.

İpucu
•• PC/Mac için, sabit performansı sağlamak üzere USB
bağlantı modu önerilir.

TR

7

4 WeCall
hoparlörü
kullanma
Telefon hoparlörü olarak
kullanma
WeCall hoparlör, Bluetooth özellikli bir cep
telefonuna veya tablet ya da PC/Mac gibi diğer
cihazlara bağlı ise:

1

WeCall hoparlördeki Bluetooth kaynağını
seçtiğinizden emin olun.

2

Cep telefonunuzda çağrı veya VoIP araması
yapın ya da tabletinizde veya PC/Mac’inizde
bir VoIP (SkypeTM gibi) araması yapın.

3

Arama sırasında WeCall hoparlörü telefon
hoparlörü olarak kullanın.

8
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İpucu
•• Gelen arama olduğunda, aramaya cevap vermek için
düğmesine basabilirsiniz.

•• Cep telefonu araması sırasında, aramayı sonlandırmak
için

düğmesine basabilirsiniz.

•• Cep telefonu araması sırasında WeCall hoparlörün 4

dahili mikrofonunun sesini kapatmak için
düğmesine
basın, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
•• Cep telefonu veya VoIP araması sırasında ses
seviyesini ayarlamak için WeCall hoparlördeki
/
düğmelerini kullanabilirsiniz.

WeCall hoparlör bir PC/Mac’e USB kablosu
ile bağlı ise:

1

WeCall hoparlördeki USB kaynağını
seçtiğinizden emin olun.

2

PC/Mac’inizde (SkypeTM gibi) bir VoIP
araması yapın.

3

Arama sırasında WeCall hoparlörü telefon
hoparlörü olarak kullanın.

1

2

3

Tü rk çe

WeCall Uygulaması ile birlikte
kullanma (iPhone ya da
Android telefon için)
iPhone veya Android telefonunuza Philips
WeCall uygulamasını indirin.

4

Telefon numarasını ve kodu onaylayın.

5

Bir konferans görüşmesi yapın.

WeCall hoparlör ve iPhone veya Android
telefonunuz arasındaki Bluetooth
bağlantısını kurun (bkz. ‘Seçenek 1:
Bluetooth özellikli bir cihaza bağlanma’
sayfa 6).

Philips WeCall uygulamasını açın ve
takviminizdeki toplantıları aktarın.
•

Potansiyel konferans görüşmeleri
işaretlenir. Bunlardan birini seçin.
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İpucu

İpucu

•• Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için WeCall
hoparlördeki

/

düğmelerini kullanabilirsiniz.

•• Arama sırasında WeCall hoparlörün sesini kapatmak

için
düğmesine basabilirsiniz, böylece karşı taraf sizi
duyamaz.
•• Arama sırasında aramayı sonlandırmak için
düğmesine basabilirsiniz.

Bluetooth ya da bilgisayar
hoparlörü olarak kullanma
1

WeCall hoparlördeki doğru kaynağı
seçtiğinizden emin olun.

2

Bluetooth modunda, Bluetooth özellikli
cihazda ses oynatımı başlatın ve ardından
WeCall hoparlörden dinleyin.

•

USB modunda, PC/Mac’te ses oynatımı
başlatın ve ardından WeCall hoparlörden
dinleyin.

10
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•• Ses oynatımı sırasında, ses seviyesini ayarlamak

için WeCall hoparlördeki
/
düğmelerini
kullanabilirsiniz.
•• Ses oynatımı sırasında, WeCall hoparlörün sesini
kapatmak için düğmesine
basabilirsiniz.

Tü rk çe

5 Ürün bilgileri
Amplifikatör
Nominal Çıkış Gücü
Frekans Tepkisi

2W RMS
80 Hz -16k Hz,
± 3dB
>75 dB

Sinyal Gürültü Oranı
Bluetooth
Bluetooth® sürümü
Frekans bandı
Kapsama alanı

V2.1 + EDR
2,402-2,480 GHz ISM
Bandı
10 m (boş alan)

Hoparlörler
Hoparlör Empedansı
Hoparlör Sürücüsü
Hassaslık

4 ohm
1 inç hoparlör
>84 dB/1 W/1 m

Genel Bilgiler
DC Güç Girişi
Pil

Boyutlar
- Ana Ünite (g x
y x d)
Ağırlık
- Paketle Birlikte
- Ana Ünite

Giriş: 5 VDC, 1 A
Model No.: SDL-5530551000mAh
Sınıflandırma gerilimi ve
kapasitesi: 3,7 VDC, 1000
mAh
110 x 28 x 110 mm

0,33 kg
0,17 kg
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6 Sorun giderme

••
••

Uyarı
•• Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi
olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.
Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep
etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.
Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web
sayfasına gidin (www.philips.com/support).
Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda
bulundurun ve model numarası ile seri
numarasını bildiğinizden emin olun.
Güç yok
•• WeCall hoparlörün açık olup olmadığını
kontrol edin (bkz. ‘WeCall hoparlörü açma’
sayfa 6).
•• WeCall hoparlörü şarj edin (bkz. ‘WeCall
hoparlörü şarj etme’ sayfa 6).
Ses yok
•• Ses düzeyini ayarlamak için WeCall
hoparlördeki / düğmelerine basın.
•• Cep telefonunu, tablet veya PC/Mac gibi
bağlı cihazın ses seviyesini ayarlayın.
•• Doğru kaynağı seçip seçmediğinizi kontrol
edin.
•• WeCall hoparlörün açık olup olmadığını
kontrol edin.
•• WeCall hoparlörün Bluetooth veya USB
bağlantısını kontrol edin.
•• Bağlı cihazda bir ses oynatma işlemi veya
arama başlatıp başlatmadığınızı kontrol edin.
Bluetooth bağlantısı başarısız oldu
•• WeCall hoparlörün açık olup olmadığını
kontrol edin (bkz. ‘WeCall hoparlörü açma’
sayfa 6).
•• Bluetooth kaynağını seçip seçmediğinizi
kontrol edin.
•• WeCall hoparlör ve Bluetooth özellikli
cihazınızın yaklaşık 10 metre olan etkili
çalışma aralığı içinde olduğundan emin olun.
12
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••
••

••

WeCall hoparlör ve Bluetooth özellikli
cihazınız arasındaki engelleri kaldırın.
WeCall hoparlör ile bağlanacak olan
cihazınızdaki Bluetooth ayarını kontrol edin
(ayrıntılar için özel cihaz kullanım kılavuzuna
bakın).
Sıfırlamak için WeCall hoparlörün alt
kısmındaki CLEAR düğmesini 3 saniyeden
uzun süre basılı tutun ve tekrar deneyin.
PC/Mac’teki Bluetooth bağlantısıyla ilgili bir
sorunla karşılaşıyorsanız PC’nizin Bluetooth
sürücüsünü veya Mac’inizin iOS sürümünü
yükseltin.
Bir Mac ile ilk eşlemeden sonra WeCall
hoparlörü bağlantısı kesilmiş olarak
gösterilebilir. Bu bir arıza değildir. Bluetooth
bağlantısını etkinleştirmek için WeCall
hoparlör üzerinden VoIP araması yapmanız
veya müzik çalmanız gerekir.
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