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CZ 1

1 Důležité

Bezpečnost

Varování

•	 	Nikdy nesnímejte kryt tohoto reproduktoru. 

•	 	Nikdy tento reproduktor neumísťujte na jiné 
elektrické zařízení.

•	 	Tento reproduktor přechovávejte opodál od přímého 
slunce, otevřených plamenů nebo horka

•	 Používejte	jen	nástavce	nebo	příslušenství	
uvedené výrobcem.

•	 Baterie	nesmí	být	vystavena	nadměrnému	
horku, jako například slunečnímu svitu, ohni a 
podobně

•	 Na	reproduktor	nepokládejte	žádné	zdroje	
nebezpečí (jako například zapálené svíčky).

•	 Reproduktor	může	splňovat	normu	
voděodolnosti	IPX7	jen	tehdy,	když	budou	
kryty zásuvek USB a AUDIO IN důkladně 
utěsněny.

•	 Provozní	teplota	reproduktoru	je	od	-10 °C	
do	40 °C.

Poznámka

•	 	Typový štítek se nachází na dolní straně reproduktoru.

Upozornění
Jakékoli změny nebo úpravy provedené na 
tomto zařízení, které nebyly výslovně schváleny 
společností Philips, mohou zrušit oprávnění 
uživatele	toto	zařízení	provozovat.

Dodržování

Společnost	Philips	tímto	prohlašuje,	že	tento	
produkt	splňuje	základní	požadavky	a	ostatní	
příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU. 
Prohlášení o shodě najdete na adrese  
www.philips.com/support.

Péče o prostředí

Likvidace Vašeho starého produktu a baterie

Váš	produkt	je	určen	a	vyroben	s užitím	vysoce	
kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat 
a	znovu	využívat.

Tento	symbol	na	produktu	znamená,	že	se	na	
tento produkt se vztahuje Evropská směrnice 
2012/19/EU.

  
Tento	symbol	znamená,	že	tento	produkt	
obsahuje integrovanou akumulátorovou baterii, 
na	niž	se	vztahuje	Evropská	směrnice	2013/56/
EU a kterou je zakázáno likvidovat vyhozením 
do	běžného	domovního	odpadu.	Důrazně	Vám	
doporučujeme předat produkt do oficiálního 
sběrného bodu nebo do servisního centra 
společnosti Philips, aby akumulátorovou baterii ze 
zařízení	vyňal	profesionál.	

http://www.philips.com/support


CZ 2

Informujte se o místním systému odděleného 
sběru elektrických a elektronických produktů a 
akumulátorových	baterií.	Postupujte	v souladu	
s místními pravidly a nikdy produkt ani 
akumulátorové baterie nelikvidujte vyhozením do 
běžného	domovního	odpadu.	Správnou	likvidací	
starých produktů a akumulátorových baterií 
pomáháte zamezit vzniku negativních důsledků 
pro	životní	prostředí	a	lidské	zdraví.

Pozor
•	 	Typový štítek se nachází na dolní straně reproduktoru.

Na vynětí integrované baterie zaneste svůj 
produkt	vždy	k odborníkovi.

Informace o životním prostředí
Veškeré zbytečné obalové materiály byly 
vynechány.	Snažili	jsme	se	zajistit,	aby	bylo	
lze obal snadno rozdělit na tyto tři materiály: 
lepenka (krabice), pěnový polystyrén (výstelka) a 
polyetylén (sáčky, ochranná bublinková fólie). 

Váš	systém	se	skládá	z materiálů,	které	lze	
recyklovat	a	znovu	použít,	jestliže	je	bude	
demontovat	specializovaná	firma.	Dodržujte	
prosím místní předpisy o likvidaci obalových 
materiálů, vypotřebovaných baterií a starého 
vybavení.

Upozornění o obchodních 
známkách

  
Bluetooth® slovní známky a loga jsou 
registrovanými obchodními známkami ve 
vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a 
veškeré	využívání	těchto	známek	společností	
MMD Hong Kong Holding Limited probíhá 
v rámci licence. Ostatní obchodní známky a 
obchodní názvy jsou známkami svých příslušných 
vlastníků.

2  Váš 
reproduktor 
s rozhraním 
Bluetooth

Blahopřejeme	Vám	k Vašemu	nákupu	a	vítejte	u	
společnosti	Philips!	Abyste	plně	využili	podpory,	
kterou Vám Philips nabízí, zaregistrujte si svůj 
produkt na adrese www.philips.com/welcome.

Úvod
S	tímto	reproduktorem	můžete	

•	 využívat	zvuk	ze	zařízení	vybavených	
rozhraním	Bluetooth	nebo	z jiných	externích	
zařízení, a

•	 využívat	blikající	světlo	během	přehrávání	
hudby.

http://www.philips.com/welcome
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Co je v krabici
Zkontrolujte a identifikujte obsah svého balení:

 

Quick Start 
Guide

BT150 

Portable speaker

Register your product and get support at  
www.philips.com/support

•	 Reproduktor
•	 Kabel	USB	na	nabíjení
•	 Tištěné	materiály
.

Přehled o tomto 
reproduktoru

  

5 4 3 2 1

7 6

1 
•	 Zapnutí	nebo	vypnutí	reproduktoru.

2 +
•	 Seřízení	hlasitosti.
•	 V režimu	Bluetooth	dvakrát	stiskněte,	

chcete-li	přehrávat	další	stopu.

3 -
•	 Seřízení	hlasitosti.
•	 V režimu	Bluetooth	dvakrát	stiskněte,	

chcete-li	přehrávat	předchozí	stopu.

4 
•	 V režimu	Bluetooth	stiskněte	pro	

pozastavení nebo obnovení přehrávání.
•	 Po	připojení	Bluetooth	přijměte	příchozí	

hovor.
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5 
•	 Vstup	do	režimu	párování	Bluetooth.
•	 Odstranění	informací	o	párování	

Bluetooth.
•	 Zapnutí	nebo	vypnutí	reproduktoru.

6 
•	 Nabíjení	integrované	baterie.

7 KONEKTOR ZVUKOVÉHO VSTUPU 
(AUDIO IN)

•	 Připojení	externího	zvukového	zařízení.

3 Začněte
Vždy	postupujte	podle	návodu	v této	kapitole,	a	
to ve správném pořadí.

Nabití integrované 
baterie
Reproduktor	je	napájen	z integrované	
akumulátorové baterie.

 Poznámka
•	 	Před	použitím	plně	nabijte	integrovanou	

baterii.
•	 	Zásuvka	micro-USB	slouží	jen	k	nabíjení.
•	 	Akumulátorová	baterie	má	omezený	počet	

nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet 
nabíjecích	cyklů	bývají	různé	podle	používání	
a podle prostředí.

1  Otevřete kryt na boku reproduktoru.
2  Připojte USB kabel mezi
•	 zásuvku	na	reproduktoru	a
•	 zásuvku	USB	na	počítači.
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Nabití integrované 
baterie

Poznámka

•	 	Plné	nabití	baterie	trvá	přibližně	3	hodiny.	
•	 	Zásuvka	micro-USB	slouží	jen	k	nabíjení.

•  Akumulátorová baterie má omezený počet nabíjecích 
cyklů. Životnost baterie a počet nabíjecích cyklů bývají 
různé	podle	používání	a	podle	prostředí.

Když	bude	stav	baterie	nízký,	dioda	LED	bude	
červeně blikat. 

Chcete-li plně nabít integrovanou baterii:
•	 Pomocí	adaptéru	(není	dodán)	připojte	

reproduktor ke zdroji střídavého proudu.

Stav 
systému

Stav baterie Chování systému

Zapnuto Plně nabito Nepřerušovaná 
modrá

Vypnuto Plně nabito LED je vypnuta
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Zapnout/vypnout

2 s

•	 Chcete-li	reproduktor	zapnout,	stiskněte	a	
podržte	 	na	dobu	delší	než	dvě	sekundy,	
načež	se	rozsvítí	LED.

•	 Chcete-li	reproduktor	zapnout,	opět	na	dvě	
sekundy	stiskněte	a	podržte	 .

Poznámka

•	 	Reproduktor	se	automaticky	vypne	po	nečinnosti	delší	
než	15	minut.

4  Přehrávání 
ze zařízení 
Bluetooth

Pomocí	tohoto	reproduktoru	můžete	poslouchat	
zvuk ze zařízení s rozhraním Bluetooth a ovládat 
příchozí hovory prostřednictvím Bluetooth.

Připojení zařízení 
Bluetooth

Poznámka

•  Ujistěte se, zda je na Vašem zařízení povolena funkce 
Bluetooth, a zda je Vaše zařízení nastaveno jako 
viditelné pro všechna ostatní zařízení Bluetooth.

•	 	Jakákoli	překážka	mezi	tímto	reproduktorem	a	
zařízením	Bluetooth	může	snížit	provozní	rozsah.

•	 	Držte	se	opodál	ode	všech	ostatních	elektronických	
zařízení, která by mohla způsobovat interferenci.

•  Provozní dosah mezi tímto reproduktorem a 
zařízením	Bluetooth	je	přibližně	10	metrů.

1	 Zajistěte,	aby	byl	reproduktor	v	režimu	
párování Bluetooth.
» LED rychle modře/červeně blikají.
»	 Jestliže	LED	pomalu	modře/červeně	

blikají,	stiskněte	a	podržte	na	dvě	
sekundy tlačítko , abyste vstoupili do 
režimu	párování.
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2 Na svém zařízení Bluetooth povolte 
Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, 
s	kterými	se	lze	spárovat	(viz	uživatelskou	
příručku	k danému	zařízení).

3 Vyberte volbu [Philips BT150] zobrazenou 
na	Vašem	zařízení	ke	spárování.	Je-li	to	
potřeba, zadejte jako heslo k párování “0000”. 
» Po úspěšném připojení reproduktor 

dvakrát pípne a modrá LED přestane 
blikat.

Chování LED Popis

Rychle	modře/červeně	
bliká 

Připraveno k spárování 

Pomalu modře/červeně 
bliká

Opětovné připojování 
posledního připojeného 
zařízení; čeká se na 
připojení spárovaného 
zařízení

Nepřerušovaná modrá Připojeno

Přehrávání z 
připojeného zařízení 
Bluetooth

Poznámka

•  Přehrávání hudby bude pozastaveno v případě 
příchozího	hovoru	a	obnoveno,	když	bude	Váš	hovor	
ukončen.

Po úspěšném připojení Bluetooth přehrávejte 
zvuk na připojeném zařízení.

» Vysílání zvuku z Vašeho zařízení Bluetooth 
do reproduktoru.
•	 Chcete-li	pozastavit	nebo	obnovit	

přehrávání, stiskněte .
•	 Chcete-li	přehrávat	další	stopu,	stiskněte	

dvakrát	+,	a	chcete-li	přejít	na	předchozí	
stopu,	stiskněte	dvakrát	-.

Tip

•  Přehrávání hudby bude pozastaveno v případě 
příchozího	hovoru	a	obnoveno,	když	bude	Váš	hovor	
ukončen.

Odpojení zařízení

•	 Na	dvě	sekundy	stiskněte	a	podržte	 ; 
•	 Vypněte	reproduktory;
•	 Zakažte	na	svém	zařízení	Bluetooth;	nebo
•	 Přesuňte	zařízení	mimo	dosah	komunikace.

Opětovné připojení 
zařízení
•	 Když	zapnete	reproduktory, 

pokusí se o automatické opětovné připojení 
naposledy připojeného zařízení;

•	 Nebude-li	to	úspěšné,	pak	opětovné	
připojení zahajte výběrem [Philips BT150] 
ve své nabídce Bluetooth.

Odstranění informací o 
párování 

•	 Na	10	sekund	stiskněte	a	podržte	 .
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Ovládání Vašeho 
telefonátu
Po	připojení	k rozhraní	Bluetooth	můžete	pomocí	
tohoto reproduktoru ovládat příchozí hovory. 

Tlačítko Funkce

Stiskem	můžete	
přijmout příchozí hovor.

Stiskem	a	podržením	
na	dvě	sekundy	můžete	
odmítnout příchozí 
hovor.

Během	hovoru	můžete	
stiskem ukončit právě 
probíhající hovor.

Během	hovoru	můžete	
stiskem	a	podržením	
tlačítka na dvě sekundy 
přesměrovat hovor na 
své mobilní zařízení.

5  Jiné funkce

Poslech externího 
zařízení
S	tímto	reproduktorem	můžete	poslouchat	i	
externí zvuková zařízení, jako například přehrávač 
MP3.

Poznámka

•  Zajistěte, aby přehrávání hudby přes Bluetooth bylo 
zastaveno.

•	 	Když	připojíte	zvukový	vstupní	kabel,	Bluetooth	se	
automaticky odpojí.

VSTUPNÍ 
KONEKTOR  

ZVUKU (ADUIO IN)

1 Otevřete ochranný kryt na boku 
reproduktoru.

2 Připojte zvukový vstupní kabel (není dodán) 
s	konektory	rozměru	3,5 mm	na	obou	
koncích
•	 k zásuvce	ZVUKOVÉHO	VSTUPU	

(AUDIO IN) na tomto reproduktoru; a 
•	 k zásuvce	pro	sluchátka	na	externím	

zařízení.

3 Přehrávejte zvuk na externím zařízení (viz 
uživatelskou	příručku	k onomu	zařízení).
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Zapnutí/vypnutí světla
Při	přehrávání	hudby	můžete	využívat	efekt	
blikajícího světla.

Stiskem  můžete	zapnout	nebo	vypnout	světlo

Poznámka

•	 	Když	je	připojen	Bluetooth,	světlo	zůstává	zapnuté.
•	 	Když	je	připojen	Bluetooth	a	není	signální	výstup,	světlo	

je vypnuté.

•	 	Když	připojíte	zvukový	kabel,	světlo	bude	svítit.

Seřízení hlasitosti
Při	přehrávání	hudby	můžete	stiskem	-/+ zvyšovat 
nebo	snižovat	hlasitost.	

Tip

•	 	Stiskem	a	podržením	tlačítek	-/+	můžete	plynule	
zvyšovat	nebo	snižovat	hlasitost.

•	 	Když	hlasitost	dosáhne	maxima,	reproduktor	dvakrát	
pípne.

•  Při přehrávání přes Bluetooth bude ovládání hlasitosti 
synchronizováno mezi reproduktorem a Vaším 
zařízením s rozhraním Bluetooth, pokud Vaše zařízení 
tuto funkci podporuje.
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6  Specifikace

Poznámka

•  Informace o produktu se mohou bez předchozího 
upozornění změnit.

Jmenovitý 
výstupní výkon 
(zesilovač)

1x 4 W	RMS	≤	1 %	THD

Akustická 
frekvenční 
odezva

80 - 16000 Hz

Ovladač 
reproduktoru

Plný rozsah, 1 x 1,5" (2,54 x 
3,81 cm),	4 Ω

Posílení basů Pasivní zářič, 1 ks

Verze rozhraní 
Bluetooth

V4.2	+	EDR

Podporované 
profily Bluetooth

HFP	V1.7,	A2DP	V1.3,	AVRCP	
V1.6

Frekvenční 
pásmo Bluetooth 
/ výstupní výkon

Pásmo	ISM	2,402 GHz	až	
2,480 GHz	/	≤ 4dBm	(třída	2)	

Hladina vstupu 
AUX

700 mV	±	100 mV

Voděodolnost IPX7

Integrovaná 
baterie

Lithium iontová baterie 
(3,7 V,	800 mAh)

Doba přehrávání 
v	režimu	
bateriového 
provozu

Přibližně	8	hodin	

Doba nabíjení Přibližně	3	hodiny	

Nabíjení USB 5 V,	1 A	/	zásuvka	Micro-USB

Rozměry	-	hlavní	
jednotka 
(Š x V x H)

95	x	95	x	39,5 mm

Hmotnost	-	hlavní	
jednotka

0,3 kg

7  Odstraňování 
problémů

Varování

•	 	Nikdy nesnímejte kryt tohoto zařízení.

Aby byla zachována platnost záruky, nikdy se 
nesnažte	opravovat	systém	sami.	

Jestliže	při	používání	tohoto	zařízení	zaznamenáte	
nějaké	problémy,	zkontrolujte	předtím,	než	
budete	žádat	o	asistenci,	následující	body.	Jestliže	
Váš problém zůstává nevyřešený, jděte na webové 
stránky společnosti Philips (www.philips.com/
support).	Až	budete	kontaktovat	Philips,	zajistěte,	
abyste	měli	zařízení	poblíž	a	abyste	měli	po	ruce	
jeho číslo modelu a výrobní číslo.

Obecné
Není napájení
•	 Dobijte	reproduktor.

Není žádný zvuk
•	 Seřiďte	na	tomto	produktu	hlasitost.
•	 Seřídit	hlasitost	na	připojeném	zařízení.
•	 Zajistěte,	aby	se	Vaše	zařízení	s	Bluetooth	

nacházelo	v mezích	účinného	provozního	
dosahu.

http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support
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O zařízení Bluetooth
Kvalita zvuku po připojení zařízení 
podporujícího Bluetooth je slabá.
•	 Příjem	Bluetooth	je	špatný.	Přibližte	zařízení	

blíže	k tomuto	produktu	nebo	odstraňte	
veškeré	překážky	mezi	nimi.

Nepodařilo se najít [Philips BT150] na Vašem 
zařízení je spárování.

•	 Stiskněte	a	na	dvě	sekundy	podržte	 , 
abyste	vstoupili	do	režimu	párování,	a	poté	
to zkuste znovu.

Se zařízením se nelze spojit.
•	 Na	zařízení	není	povolena	funkce	Bluetooth.	

Podívejte	se	do	uživatelské	příručky	k	
zařízení, kde najdete návod, jak tuto funkci 
povolit.

•	 Tento	produkt	je	již	připojen	k jinému	
zařízení podporujícímu Bluetooth. Odpojte 
ono zařízení a poté to zkuste znovu.

Párované zařízení se neustále připojuje a 
odpojuje.
•	 Příjem	Bluetooth	je	špatný.	Přibližte	zařízení	

blíže	k tomuto	produktu	nebo	odstraňte	
veškeré	překážky	mezi	nimi.

•	 U	některých	zařízení	může	být	spojení	
přes Bluetooth automaticky deaktivováno 
z důvodu	úspory	energie.	To	nepředstavuje	
vadnou funkci tohoto produktu.



Značka Philips a symbol štítu Philips jsou 
registrované obchodní známky společnosti 
Koninklijke Philips N.V. a jsou využívány v rámci 
licence.
Tento produkt byl vyroben a je prodáván na 
zodpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding 
Limited nebo některé z jejích poboček a společnost 
MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu 
k tomuto produktu poskytovatelem záruky. 
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