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1	Ważne
informacje
Bezpieczeństwo

Zgodność

Firma Philips niniejszym oświadcza, że ten produkt
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz
innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy
2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć
na stronie www.philips.com/support.

Ostrzeżenie
• N
 ie wolno zdejmować obudowy tego głośnika.
• Nie wolno umieszczać głośnika na innym sprzęcie
elektrycznym.

Ochrona środowiska
Utylizacja starego produktu i baterii

• Głośnik należy trzymać z dala od bezpośredniego
światła słonecznego, otwartego płomienia i źródeł
ciepła.

•
•

•
•

•

Należy używać tylko osprzętu i akcesoriów
określonych przez producenta.
Nie wolno wystawiać akumulatora na
działanie nadmiernego ciepła, takiego jak
światło słoneczne, ogień lub podobne.
Na głośniku nie wolno umieszczać źródeł
zagrożeń (np. zapalonych świec).
Głośnik spełnia normy wodoodporności
IPX7 tylko, gdy zatyczka gniazda USB/
AUDIO IN jest dokładnie zamknięta.
Temperatura robocza głośnika wynosi od
-10 °C do 40 °C.

Uwaga
• Tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej części
zbiornika.

Uwaga
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie
zostały wyraźnie zatwierdzone przez Philips,
mogą spowodować pozbawienie użytkownika
prawa do korzystania z urządzenia.
PL
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Twój produkt został zaprojektowany i
wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i
komponentów, które można poddać recyklingowi
i wykorzystać ponownie.

Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on
objęty dyrektywą europejską 2012/19/UE.

Ten symbol oznacza, że produkt zawiera
wbudowany akumulator podlegający dyrektywie
europejskiej 2013/56/UE, którego nie można
wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami
domowymi. Zalecamy zabranie produktu do
oficjalnego punktu zbiórki lub do centrum
serwisowego Philips w celu profesjonalnego
wyjęcia akumulatora.

Należy zapoznać się z lokalnym systemem
selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i
elektronicznych oraz akumulatorów. Przestrzegaj
lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj
produktu ani akumulatorów z normalnymi
odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja
starych produktów i akumulatorów pomaga
zapobiegać konsekwencjom wywieranym na
środowisko i ludzkie zdrowie.
Uwaga

2	Twój głośnik
Bluetooth
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów
firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy
technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj
swój produkt pod adresem
www.philips.com/welcome.

• T
 abliczka znamionowa znajduje się w dolnej części
zbiornika.

Należy zawsze zanieść swój produkt
profesjonalistom, aby wyjąć wbudowaną baterię.
Informacje dotyczące środowiska
Wszystkie zbędne opakowania zostały pominięte.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie
można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy
materiały: tekturę (pudełko), pianka poliestrowa
(bufor) i polietylen (torebki, arkusz pianki
ochronnej).
Twój system składa się z materiałów, które
można poddać recyklingowi i użyć ponownie,
jeśli zostanie on rozmontowany przez
wyspecjalizowaną firmę. Prosimy przestrzegać
miejscowych przepisów w zakresie usuwania
materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i
starego sprzętu.

Informacja o znakach
handlowych
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i
wszelkie użycie tych znaków przez firmę MMD
Hong Kong Holding Limited odbywa się na
podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i
nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
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Wprowadzenie
Używając tego głośnika możesz
• cieszyć się dźwiękiem z urządzeń
korzystających z technologii Bluetooth oraz
innych zewnętrznych urządzeń oraz
• cieszyć się migającymi światłami podczas
odtwarzania muzyki.

Zawartość opakowania
Sprawdź i określ zawartość opakowania:

Portable speaker

Ogólne informacje na
temat głośnika

Quick Start
Guide

5

BT150

4

2

3

1

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

•
•
•
.

Głośnik
Kabel USB do ładowania
Materiały drukowane

7

6

1
•

Włącz lub wyłącz głośnik.

2

+
• Dostosuj głośności.
• W trybie Bluetooth, naciśnij dwukrotnie,
aby odtworzyć kolejny utwór.

3

•
•

Dostosuj głośności.
W trybie Bluetooth, naciśnij dwukrotnie,
aby odtworzyć poprzedni utwór.

4
•
•

PL

3

Naciśnij w trybie Bluetooth, aby
zatrzymać lub wznowić odtwarzanie.
Po połączeniu Bluetooth, umożliwia
odbieranie przychodzących połączeń.

5
•
•
•

Wejdź do trybu parowania Bluetooth.
Wyczyść informacje dotyczące
parowania Bluetooth.
Włącz lub wyłącz światło.

•

Naładuj wbudowany akumulator.

6
7

AUDIO IN
• Podłącz zewnętrzne urządzenia audio.

3 Rozpoczynanie
Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym
rozdziale w podanej kolejności.

Ładowanie
wbudowanego
akumulatora
Głośnik ten jest zasilany przez wbudowany
akumulator.

Uwaga
•
•
•

 rzed użyciem całkowicie naładuj akumulator.
P
Gniazdo micro USB służy tylko do ładowania.
Akumulator do ładowania posiada
ograniczoną ilość cykli ładowania. Żywotność
baterii i liczba cykli ładowania różni się w
zależności od użycia i ustawień.
1
2
•
•
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Otwórz pokrywę znajdującą się na
bocznej części głośnika.
Podłącz kabel USB
od gniazda głośnika do
gniazda USB na komputerze.

Ładowanie
wbudowanego
akumulatora
Uwaga
• P ełne naładowanie akumulatora zajmuje około 3 godzin.
• Gniazdo micro USB służy tylko do ładowania.
• Akumulator do ładowania posiada ograniczoną
ilość cykli ładowania. Żywotność baterii i liczba cykli
ładowania różni się w zależności od użycia i ustawień.

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski,
dioda LED miga na czerwono.

W celu naładowania wbudowanego
akumulatora:
• Podłącz głośnik do zasilania prądem
przemiennym (AC) używając adaptera (brak
w zestawie).
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Stan
Stan
systemu akumulatora

Zachowanie
systemu

Wł.

W pełni
naładowany

Niebieski stały

Wył.

W pełni
naładowany

Dioda LED jest wył.

4	Odtwarzanie
z urządzeń
Bluetooth

Włącz/Wyłącz

2s

•
•

Aby włączyć głośnik, naciśnij i przytrzymaj
przez ponad 2 sekundy, do momentu aż
dioda LED się zaświeci.
Aby wyłączyć głośnik, naciśnij ponownie i
przytrzymaj
przez ponad 2 sekundy.
Uwaga

• Głośnik wyłączy się automatycznie po 15 minutach

Dzięki temu głośnikowi możesz słuchać
nagrań z urządzeń posiadających włączoną
funkcję Bluetooth i sterować połączeniami
przychodzącymi przy użyciu Bluetooth.

Łączenie z urządzeniem
Bluetooth
Uwaga
• Upewnij się, że włączyłeś funkcję Bluetooth na swoim
urządzeniu oraz że urządzenie to jest widoczne dla
wszystkich urządzeń Bluetooth.

braku aktywności.

• Wszelkie przeszkody pomiędzy głośnikiem,
a urządzeniem Bluetooth mogą zmniejszyć zakres
działania.

• Trzymaj z dala od innych urządzeń elektronicznych,
które mogą powodować zakłócenia.

• Zakres działania pomiędzy głośnikiem, a urządzeniem
Bluetooth wynosi średnio 10 metrów.

1
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Upewnij się, że głośnik jest w trybie
parowania Bluetooth.
» Dioda LED będzie migać na niebiesko/
czerwono.
» Jeśli dioda LED miga wolno na niebiesko/
czerwono, naciśnij i przytrzymaj
przez dwie sekundy, aby wejść do trybu
parowania.

2

Na swoim urządzeniu Bluetooth, włącz
funkcję Bluetooth i wyszukaj urządzenia
Bluetooth, które można sparować (patrz
instrukcja obsługi danego urządzenia).

3

Wybierz do sparowania [Philips BT150]
wyświetlane na swoim urządzeniu. Jeśli
jest to konieczne wpisz „0000”, jako hasło
parowania.
» Po pomyślnym połączeniu głośnik
wyemituje sygnał dźwiękowy dwa
razy, a dioda LED przestanie migać na
niebiesko.

Po pomyślnym połączeniem Bluetooth możesz
odtwarzać dźwięk na połączonym urządzeniu.
» Dźwięk audio jest przesyłany z urządzenia
Bluetooth do głośnika.
• Naciśnij
, aby zatrzymać lub włączyć
odtwarzanie.
• Aby odtworzyć kolejny utwór, naciśnij
dwukrotnie + lub - aby odtworzyć
poprzedni.
Wskazówka
• Odtwarzanie muzyki zatrzymuje się podczas
połączenia przychodzącego i zostanie przywrócone po
jego zakończeniu.

Zachowanie diody
LED

Opis

Miga szybko na
niebiesko/czerwono

Gotowość do
parowania

Miga wolno na
niebiesko/czerwono

Ponowne łączenie do
ostatnio podłączonego
urządzenia; oczekiwanie
na połączenie
ze sparowanym
urządzeniem

Niebieski stały

Połączono

Rozłączanie urządzenia
•
•
•
•

Ponowne łączenie z
urządzeniem
•

•

Odtwarzanie z
połączonych urządzeń
Bluetooth
Uwaga
• Odtwarzanie muzyki zatrzymuje się podczas
połączenia przychodzącego i zostanie przywrócone po
jego zakończeniu.
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Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy;
Wyłącz głośnik;
Wyłącz funkcję Bluetooth na swoim
urządzeniu; lub
Przemieść urządzenie poza zakresem
komunikacji.

Po włączeniu głośnika,
będzie on próbował automatycznie połączyć
się ponownie z ostatnio połączonym
urządzeniem;
W przypadku braku połączenia, wybierz
[Philips BT150] w menu urządzenia
Bluetooth, aby rozpocząć ponowne łączenie.

Usuwanie informacji o
parowaniu
•

Naciśnij i przytrzymaj

przez 10 sekund.

Sterowanie
połączeniami
Po połączeniu Bluetooth za pomocą tego głośnika
możesz sterować połączeniami przychodzącymi.
Przycisk

Funkcja
Naciśnij, aby
odebrać połączenie
przychodzące.
Naciśnij i przytrzymaj
przez dwie sekundy,
aby odrzucić połączenie
przychodzące.
W trakcie połączenia
naciśnij, aby zakończyć
aktualne połączenie.

5	Inne funkcje
Odsłuchiwanie
z zewnętrznego
urządzenia
Dzięki temu głośnikowi możesz także słuchać
dźwięku z zewnętrznych urządzeń audio, takich
jak odtwarzacz MP3.
Uwaga
• Upewnij się, że odtwarzanie muzyki przez Bluetooth
jest zatrzymane.

• Bluetooth rozłączy się automatycznie po podłączeniu
kabla wejściowego audio.

W trakcie połączenia
naciśnij i przytrzymaj
przez dwie sekundy, aby
przekazać połączenie do
telefonu komórkowego.

PL
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AUDIO IN

1

Otwórz osłonę zabezpieczającą, znajdującą
się na bocznej części głośnika.

2

Podłącz kabel wejściowy audio (brak w
zestawie) ze złączem 3,5 mm po obu
stronach do
• gniazda AUDIO IN głośnika, oraz
• gniazda słuchawkowego urządzenia
zewnętrznego.

3

Odtwarzaj audio na zewnętrznym
urządzeniu (patrz instrukcja obsługi
urządzenia).

Włączanie/wyłączanie
światła
Podczas odtwarzania muzyki możesz korzystać z
migających efektów świetlnych.
Naciśnij

, aby włączyć/wyłączyć światło.

Regulowanie głośności
Podczas odtwarzania muzyki naciśnij -/+, aby
zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
Wskazówka
• Możesz nacisnąć i przytrzymać -/+, aby w sposób ciągły

Uwaga
• Jeśli Bluetooth jest podłączony, światło będzie świecić.
• Jeśli Bluetooth jest podłączony, a nie ma sygnału
wyjściowego, światło zgaśnie.

• Po podłączeniu kabla audio światło będzie się świecić.

PL
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zmniejszać lub zwiększać poziom głośności.

• Gdy głośność osiągnie poziom maksymalny, głośnik
dwukrotnie wyemituje sygnał dźwiękowy.

• Podczas odtwarzania Bluetooth, sterowanie poziomem
głośności będzie synchronizowane pomiędzy
głośnikiem, a urządzeniem Bluetooth tak długo, jak
urządzenie będzie obsługiwać tę funkcję.

6	Specyfikacja
techniczna
Uwaga

7	Usuwanie
usterek
Ostrzeżenie

• Informacje o produkcie podlegają zmianie bez
powiadomienia.

Moc znamionowa
(wzmacniacz)

1x4W RMS ≤ 1% THD

Charakterystyka
częstotliwości

80-16000 Hz

Głośnik

1x1,5" pełny zakres, 4 Ω

Wzmocnienie basu

1 pasywny radiator

Wersja Bluetooth

V4.2 + EDR

Obsługiwane profile HFP V1.7, A2DP V1.3,
Bluetooth
AVRCP V1.6

• Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać
produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie
gwarancji.
W przypadku problemów z urządzenie, sprawdź
następujące punkty przed oddaniem urządzenia
do serwisu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany
przejdź do witryny Philips (www.philips.com/
support). Kontaktując się z firmą Philips upewnij
się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz
numer modelu i numer seryjny.

Pasmo częstotliwości 2,402GHz ~ 2,480GHz
Bluetooth / Moc
Pasmo ISM / ≤ 4dBm
wyjściowa
(Klasa 2)

Informacje ogólne

Poziom wejściowy
AUX

700 mV±100 mV

Brak zasilania
• Naładuj ponownie głośnik.

Odporność na
działanie wody

IPX7

Wbudowany
akumulator

Akumulator litowojonowy
(3,7 V, 800 mAh)

Brak dźwięku
• Dostosuj głośności produktu.
• Dostosuj głośność podłączonego urządzenia.
• Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest w
skutecznym zasięgu działania.

Czas odtwarzania w Około 8 godzin
trybie akumulatora
Czas ładowania

Około 3 godziny

Ładowanie przez
USB

5V, 1A / gniazdo MicroUSB

Wymiary - główny
moduł
(Sz. x Wys. x Głęb.)

95 x 95 x 39,5 mm

Waga - główny
moduł

0,3 kg
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Informacje o urządzeniu
Bluetooth
Po podłączeniu urządzenia z funkcją Bluetooth
jakość dźwięku jest niska.
• Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby.
Przemieść urządzenie bliżej do produktu lub
usuń wszelkie przeszkody pomiędzy nimi.
Nie udało się znaleźć [Philips BT150] na twoim
urządzeniu do parowania.
•

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy,
aby wejść do trybu parowania i spróbuj
ponownie.

Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem.
• Funkcja Bluetooth urządzenia nie jest
włączona. Patrz instrukcja obsługi tego
urządzenia dotycząca włączania tej funkcji.
• Ten produkt jest już połączony z innym
urządzeniem Bluetooth. Rozłącz to
urządzenie i spróbuj ponownie.
Sparowane urządzenie ciągle łączy się i rozłącza.
• Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby.
Przemieść urządzenie bliżej do produktu lub
usuń wszelkie przeszkody pomiędzy nimi.
• W przypadku niektórych urządzeń,
połączenie Bluetooth może zostać
automatycznie dezaktywowane jako funkcja
oszczędzania energii.To nie jest wskaźnik
nieprawidłowego działania tego produktu.
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Philips i emblemat tarczy Philips są
zarejestrowanymi znakami Koninklijke Philips N.V. i
są używanymi na licencji.
Ten produkt został wyprodukowany przez i jest
sprzedawany w ramach odpowiedzialności MMD
Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek
zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest
gwarantem w odniesieniu do tego produktu.
BT150_00 _UM_V 1.0

