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1 Önemli
Güvenlik
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Bu talimatları okuyun.
Bu talimatları saklayın.
Tüm uyarıları dikkate alın.
Tüm talimatları izleyin.
Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
Yalnızca kuru bezle temizleyin.
Üreticinin talimatlarına göre kurun.
Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı
kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların
(amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde
ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine
basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek
parçalar/aksesuarlar kullanın.
Gökgürültülü havalarda veya uzun süre
kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
Tüm servis işlemleri için yetkili servis
personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu
veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı
dökülmesi veya içine nesne düşmesi, 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:
• Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde
gösterilen yere gelecek şekilde, doğru
biçimde takın.
• Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya
karbon ve alkalin vb.).
• Ünite uzun süre kullanılmayacaksa
pilleri çıkarın.
• Piller (takılı pil paketi veya piller), gün
ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz
bırakılmamalıdır.
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Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına
maruz bırakmayın.
Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine
koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan
mumlar).
Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı
kesme cihazı olarak kullanılması durumunda,
bağlantı kesme cihazı hazır durumda
tutulmalıdır.
Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç
kaynaklarını kullanın.
Uyarı

•• Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
•• Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
•• Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların
üzerine koymayın.

Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations
tarafından açıkça onaylanmayan her türlü
değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini
geçersiz kılabilir.

Bu ürün, 1999/5/EC yönergesinin gereklilikleriyle
uyumludur.
AB Uygunluk Bildiriminin Taşınabilir Belge Biçimi
(PDF) sürümünün bir kopyasına www.philips.
com/support adresinden ulaşılabilir.

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

Not
•• Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

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.

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.
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.)
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.
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2 Android™
için Docking
Hoparlörünüz
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e
hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam
olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.
com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş
Bu docking hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:
• Android bazlı cihazınızdan ya da harici
bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz;
• Cihazınızı şarj edebilirsiniz.

Kutunun içindekiler
Ambalaj içeriğini kontrol edin:
• Ana ünite
• AC güç adaptörü
• 3,5 mm audio in bağlantı kablosu
• Baskı malzemeleri

4
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Ana ünite hakkında genel
bilgiler
h

a

g

b

c
f
e

d

a

•

Bluetooth göstergesi.

b POWER
• Docking hoparlörünü açar/kapatır
ya da docking hoparlörünü bekleme
moduna alır.

f DC IN
• Güç kaynağı soketi.
g FlexiDock 2 (Android bazlı cihaz için)
h - VOL +
• Ses seviyesini ayarlar.

c Ayar tekerleği
• Dock'a takılı cihazınızı sabit hale
getirmek için kullanılır.
d AUDIO IN
• Harici ses cihazı bağlanır.
e CHARGING
• Android bazlı olmayan cihazınızı USB
kablosu ile şarj edin.
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3 Başlarken

3

Pil bölmesini kapatın.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla
takip edin.

Güç kaynağı
Bu docking hoparlörün güç kaynağı olarak AC
güç veya piller kullanılabilir.

1. Seçenek: AC gücü
Dikkat
•• Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin docking
hoparlörün arkasında veya altında belirtilen gerilimle
aynı olduğundan emin olun.
•• Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken
her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu
çekmeyin.

Güç adaptörünü prize takın.

Not
•• Pillerde kimyasal maddeler bulunur, bu yüzden doğru
biçimde atılmalıdır.

•• Piller yedek olarak kullanılır. Docking hoparlör pil

modundayken dock'a takılı bir cihazdan müzik
çalamazsınız.
•• Dock'a takılı bir cihazdan müzik çalarken ve docking
hoparlörde pil takılıyken adaptörün fişini çekerseniz
müzik çalma durdurulur ve docking hoparlör bekleme
moduna geçer. Docking hoparlörü yeniden başlatmak
ve Audio in/Bluetooth/USB moduna geçmek için
düğmesine basın.

Açma
Docking hoparlörü açmak için POWER
düğmesine basın.
»» LED yeşil renkte yanar.

Bekleme moduna geçme
2. Seçenek: Pil gücü
Dikkat
•• Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından ve ateşten
uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

1
2
6

Pil bölmesini açın.
Kutuplar (+/-) gösterilen yere gelecek
şekilde 4 adet AA pil takın.
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Docking hoparlörünü bekleme moduna
geçirmek için POWER tuşuna tekrar basın.
»» LED söner.

4 Oynatın

2

Gerekirse docking hoparlördeki USB
konnektörünü döndürüp Android bazlı
cihazınızı dock'a bu şekilde yerleştirin.

Bu docking hoparlörle cihazlarınızdan müzik
dinleyebilirsiniz.

Dock'a tak ve çal
Android™ ile Uyumlu
Docking hoparlörünüzün tüm özelliklerinden
faydalanabilmeniz için Android bazlı cihazınızda
şu teknik özellikler bulunmalıdır:
• Android işletim sistemi (sürüm 4.2 veya
üstü);
• Mikro USB konektörü;
• Android Açık Aksesuar’ı (AOA)
destekler.
Docking hoparlörü kullanarak, mikro USB
konnektörlü ve Bluetooth özellikli diğer
cihazlarla da:
• Android cihazınızı dock yoluyla şarj
edebilir;
• Cihazınızı CHARGING soketi
aracılığıyla şarj edebilir;
• Bluetooth yoluyla ses dosyalarını
çalabilirsiniz.

3

Cihazı sabitlemek için konnektörün arka
kısmındaki tekerleği ayarlayın.

Android bazlı cihazınızı takın
Android bazlı cihazınızdan müzik çalmak ve
cihazınızı şarj etmek için öncelikle telefonu
docking hoparlöre bağlamalısınız.

1

Android bazlı cihazınızdaki mikro USB
konnektörünün yönünü kontrol edin. USB
konnektörünün kapağı varsa dışarı doğru
çevirin.
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4

Cihazınızı docking hoparlörün ortasına
yerleştirmek için konektörü kaydırın.

Manuel Bluetooth
bağlantısıyla müzik çalma
Docking hoparlör mobil cihazınızdan sisteme
müzik akışı sağlamak için Bluetooth kablosuz
teknolojisini kullanır.
Not
•• Bluetooth cihazınızın Bluetooth yazılım sürümü 2.1 veya
üzerine sahip olması gerekir.

•• Bu docking hoparlöre bir Bluetooth cihazı bağlamadan
önce cihazın Bluetooth özelliklerini tanıyın.

•• Bu docking hoparlörü parazite neden olabilecek diğer
elektronik cihazlardan uzak tutun.

İpucu
•• Mikro USB konnektörü üstteyse ekranı otomatik
döndürme özelliğini kullanabilirsiniz.

Android bazlı cihazınızı dinleyin
Android bazlı cihazınızı dock'a yerleştirdikten
sonra docking hoparlörü yoluyla müzik
dinleyebilirsiniz.

1
2

Docking hoparlörü açmak için
basın.

düğmesine

Android bazlı cihazınızdan müzik çalın.
»» Artık docking hoparlör yoluyla müziğin
keyfini çıkarabilirsiniz.
İpucu

•• Ses seviyesini ayarlamak için - VOL + düğmesine basın.
•• Docking hoparlör pil modundayken dock'a takılı bir
cihazdan müzik çalamazsınız.

8
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2

Docking hoparlörünüzde Bluetooth
özelliğini etkinleştirmek için düğmesine
basın.
»» Bluetooth göstergesi yanıp söner.
Bluetooth cihazınızın Bluetooth özelliğini
açın.
• Bluetooth'un etkinleştirilmesi için
izlenen yöntem cihazlara göre farklılık
gösterebilir.

3

4

5

Cihazınızla eşleştirilebilecek Bluetooth
cihazlarını tarayın.

Cihazınızda [PHILIPS AS360] (Philips
AS360) görüntülendiğinde, bağlantıyı
başlatmak için bu öğeyi seçin.
»» Bağlantı başarıyla kurulursa çift sinyal
onay sesi duyulur.
Cihazınızdaki media player ile ses dosyası
çalın.
»» Ses docking hoparlöründen gelir.
İpucu

•• Docking hoparlör ve eşleştirilen cihazın etkili çalışma
kapsama alanı yaklaşık 10 metredir.

•• Hoparlör ve cihaz arasındaki engeller çalışma kapsama
alanının daralmasına neden olabilir.
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5 Diğer özellikler
Harici bir cihazdan ses
dosyası çalma
Bu docking hoparlörle harici bir ses cihazından
müzik dinleyebilirsiniz.

1
2

3,5 mm'lik audio in kablosunu (birlikte
verilir) şu noktalara bağlayın:
• AUDIO IN soketi.
• harici bir cihazın kulaklık soketi.
Harici cihazdaki müzik dosyasını çalın (bkz.
cihazın kullanım kılavuzu).

Android bazlı cihazınızı şarj
edin
Docking hoparlör elektriğe bağlı olduğunda,
bağlanan cihaz otomatik olarak şarj olmaya
başlar.
İpucu
•• Bu işlev, mikro USB konnektörü olan tüm Android bazlı
cihazlarda bulunur.

•• Şarj, pil modunda kullanılamaz.

10
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Android bazlı olmayan bir
sistemle çalışan cihazları USB
soketi üzerinden şarj edin
Bir USB kablosunu (birlikte verilmez) şu
noktalara bağlayın:
• Docking hoparlörün arkasındaki
CHARGING soketi.
• Cihazınızdaki mikro USB soketi.
Not
•• Tüm USB kabloların bu docking hoparlörle çalışacağı
garantisi verilmez.

•• Şarj, pil modunda kullanılamaz.

6 Ürün bilgileri
Not
•• Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler
AC Gücü

OH-1028A0903000UVDE (Philips)
Giriş: 100-240 V~,
50/60 Hz, 800 mA
MAX;
Çıkış: 9 V 3 A
Pil
4 x AA
Çalışır Durumdaki Güç < 18 W
Tüketimi
Güç Tasarruflu Bekleme < 0,5 W
Modunda Güç Tüketimi
Boyutlar - Ana Ünite
(G x Y x D)
260 X 90 X 95 mm
Ağırlık - Ana Ünite
1,18 kg
Şarj etme:
- mikro USB konnek1A
törüyle
- CHARGING
soketiyle
1A
Hoparlör empedansı
4 ohm
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7 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
•• Docking hoparlörün AC güç adaptörünün
düzgün takıldığından emin olun.
•• AC prizinde güç olduğundan emin olun.
•• Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden
emin olun.
•• Docking hoparlörde pil takılıysa ve AC güç
adaptörü hoparlöre bağlıysa adaptörün fişi
çıkarıldığında docking hoparlör bekleme
moduna geçecektir. Docking hoparlörü
yeniden başlatmak için düğmesine basın.
Dock'a takılı cihaz yanıt vermiyor
•• "Dock'a tak ve çal" fonksiyonu sadece
sürüm 4.2 veya üzeri bir işletim sistemine
sahip Android bazlı cihazları destekler.
•• "Dock'a tak ve çal" fonksiyonu pil modunda
kullanılamaz.
Ses yok veya ses bozuk
• Docking hoparlörünüzün ses seviyesini
ayarlayın.
• Android cihazınızın ses seviyesini ayarlayın.
Ünite yanıt vermiyor
•• AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve
docking hoparlörünü tekrar açın.
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