Taşınır hoparlör

Kullanım
kılavuzu

BT150

Ürününüzü kaydettirip buradan destek alın:
www.philips.com/support

İçindekiler
1

Önemli
Emniyet
Bildirim

1
1
1

2	Bluetooth hoparlörünüz
Tanıtım
Kutunun içindekiler
Hoparlöre genel bakış

2
2
3
3

3

4
4
6

Başlarken
Yerleşik pili şarj edin
Açmak/kapamak

4	Bluetooth cihazlarından çaldırın
Bir Bluetooth cihazı bağlayın
Bağlı bir Bluetooth cihazından çaldırın
Bir cihazın bağlantısını kesin
Bir cihazı tekrar bağlayın
Eşleştirme bilgilerini temizleyin
Telefon görüşmenizi yönetin

6
6
7
7
7
7
8

5	Diğer özellikler
Dıştaki bir cihazı dinleyin
Işığı açın / kapatın
Ses düzeyini ayarlayın

8
8
9
9

6	Teknik Özellikler

10

7	Hata giderme
Genel
Bluetooth cihazı hakkında

10
10
11

1

Önemli

Emniyet
Uyarı
• B u hoparlörün mahfazasını asla çıkarmayın.
• Bu hoparlörü asla diğer elektrikli cihazların üzerine
yerleştirmeyin.

• Bu hoparlörü dolaysız güneş ışığından, açık alevden
veya ısıdan koruyun

•
•
•
•

•

Sadece üretici tarafından belirlenen ekleri
veya aksesuarları kullanın.
Pil güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısıya maruz
bırakılmamalıdır
Hoparlörün üstüne tehlike kaynakları (ör.
yanan mumlar) koymayın.
Hoparlör IPX7 su geçirmez standardını
ancak USB/AUDIO IN soket kapağı sorunsuz
bir şekilde kapandığında karşılayabilir.
Hoparlörün çalışma sıcaklığı -10 °C ila 40 °C
arasındadır.

Uygunluk

İşbu evrakla Philips bu ürünün 2014/53/EU
sayılı Yönergenin temel şartlarına ve ilgili diğer
hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Uygunluk beyanını www.philips.com/support
adresinde bulabilirsiniz.

Çevre bakımı
Eski ürününüzün ve pilin atılması

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı
mümkün yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle
tasarlanıp üretilmiştir.

Bir ürün üzerindeki bu simge o ürünün 2012/19/
EU Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına
gelir.

Not
• Tip plakası hoparlörün alt kısmında bulunur.

Bildirim
Bu cihaz üzerinde yapılan ve Philips tarafından
açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik,
kullanıcının donanımı çalıştırma yetkisini geçersiz
kılabilir.
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Bu simge, ürünün olağan evsel atıklarla birlikte
atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamındaki bir şarj edilebilir yerleşik pil
içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili uzman
bir kişiye çıkarttırmak için ürününüzü resmi bir
toplama noktasına veya Philips servis merkezine
götürmenizi önemle tavsiye ederiz.

Elektrikli ve elektronik ürünler, şarj edilebilir piller
için yerel olarak ayrı toplama sistemi hakkında bilgi
edinin.Yerel kurallara uyun, ürünü ve şarj edilebilir
pilleri hiçbir zaman olağan evsel atıklarla birlikte
atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin
doğru şekilde elden çıkarılması çevre ve insan
sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı
olur.
Dikkat

2	Bluetooth
hoparlörünüz
Satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!
Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak
için ürününüzü www.philips.com/welcome
adresinde kaydettirin.

• T
 ip plakası hoparlörün alt kısmında bulunur.

Yerleşik pili çıkarmak için onu her zaman nitelikli
bir kişiye götürün.

Tanıtım

Çevreye ilişkin bilgiler

Bu hoparlörle yapabilecekleriniz
• Bluetooth özellikli cihazlardan veya diğer
dıştaki cihazlardan gelen seslerin zevkini
yaşamak ve
• Müzik çalarken yanıp sönen ışığın tadını
çıkarmak.

Gereksiz hiçbir ambalaj kullanılmamıştır. Ambalajın
üç malzemeye ayrılmasını kolaylaştırmaya çalıştık:
karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve
polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)
Sisteminiz uzman bir şirket tarafından
sökülüp geri dönüştürülebilen ve yeniden
kullanılabilen malzemelerden oluşur. Lütfen
ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski
donanımların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere
uyun.

Ticari marka bildirimi
Bluetooth ® kelime markası ve logoları, Bluetooth
SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalar olup
bu markaların MMD Hong Kong Holding Limited
tarafından herhangi bir şekilde kullanılması
ruhsata tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar
onların sahiplerine aittir.
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Kutunun içindekiler

Hoparlöre genel bakış

Ambalajın içinde neler olduğunu keşfedin:

5
Portable speaker

4

2

3

1

Quick Start
Guide

BT150

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

•
•
•
.

Hoparlör
Şarj için USB kablosu
Basılı evrak

7

6

1
•

Hoparlörü açın veya kapatın.

2

+
• Sesi ayarlayın.
• Bluetooth modunda iken sonraki parçayı
çalmak için iki kez basın.

3

•
•

Sesi ayarlayın.
Bluetooth modunda iken önceki parçayı
çalmak için iki kez basın.

4
•
•
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Bluetooth modunda iken oynatmayı
duraklatmak veya devam ettirmek için
basın.
Bluetooth bağlantısından sonra yeni
gelen bir aramayı cevaplayın.

5
•
•
•

Bluetooth eşleştirme moduna girin.
Bluetooth eşleştirme bilgilerini
temizleyin.
Işığı açın/kapatın

•

Yerleşik pili şarj edin.

6
7

AUDIO IN
• Dıştan bir ses cihazı bağlayın.

3 Başlarken
Bu bölümdeki talimatlara her zaman sırasıyla
uyun.

Yerleşik pili şarj edin
Hoparlör yerleşik bir şarj edilir pille çalışır.

Not
•
•
•

Kullanım öncesinde yerleşik pili tamamen
şarj edin.
Mikro USB soketi sadece şarj etmek içindir.
Şarj edilir pilin sınırlı sayıda şarj döngüsü
vardır. Pil ömrü ve şarj döngü sayısı kullanıma
ve ayara göre değişir
1
2
•
•

TR

4

 oparlörün yan tarafındaki kapağı açın.
H
USB kablosuyla
hoparlördeki soketi ve
bir bilgisayardaki USB soketini birbirine
bağlayın.

Yerleşik pili şarj edin
Not
• P ili tamamen şarj etmek yaklaşık 3 saat sürer.
• Mikro USB soketi sadece şarj etmek içindir.
• Şarj edilebilir pilin sınırlı sayıda şarj döngüsü vardır. Pil
ömrü ve şarj döngüsü sayısı kullanıma ve ayarlara göre
değişir.

Pil seviyesi düşük olduğunda LED kırmızı renkte
yanıp söner.

Yerleşik pili şarj etmek için:
•

TR

Adaptörü (ürünle verilmez) kullanarak
hoparlörü AC gücüne bağlayın.

5

Sistem
Pil durumu
durumu

Sistem davranımı

Açık

Tamamen şarj
edildi

Koyu mavi

Kapalı

Tamamen şarj
edildi

Kapalı Led

Açmak/kapamak

2 sn.

•
•

Hoparlörü açmak için LED'ler yanana kadar
tuşunu iki saniyeden fazla basılı tutun.
Hoparlörü kapatmak için
tuşunu tekrar
iki saniye basılı tutun.
Not

• Hoparlör 15 dakika boşta kaldığında otomatikman

4	Bluetooth
cihazlarından
çaldırın
Bu hoparlör sayesinde Bluetooth özellikli
cihazlardan gelen sesleri dinleyebilir ve gelen
aramayı Bluetooth ile yönetebilirsiniz.

Bir Bluetooth cihazı
bağlayın
Not
• Bluetooth işlevinin cihazınızda etkin olduğundan ve
cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarında görünür
olarak ayarlandığından emin olun.

kapanır.

• Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihaz arasındaki herhangi
bir engel işlev menzilini azaltabilir.

• Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan
uzak tutun.

• Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihaz arasındaki işlev
menzili yaklaşık 10 metredir.

1
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Hoparlörün Bluetooth eşleştirme modunda
olduğundan emin olun.
» LED'ler hızla mavi/kırmızı yanıp söner.
» LED'ler yavaşça mavi/kırmızı yanıp
sönerse eşleştirme moduna geçmek için
tuşunu iki saniye basılı tutun.

2

Bluetooth cihazınızda Bluetooth özelliğini
etkinleştirip eşleştirilebilecek Bluetooth
cihazları arayın (cihazın kullanım kılavuzuna
bakın).

3

Cihazınızda eşleştirme için görüntülenen
[Philips BT150] ’yi seçin. Gerekirse eşleşme
şifresi olarak “0000” yazın.
» Başarılı bir bağlantıdan sonra hoparlör
iki kez bip sesi çıkarır ve mavi LED ışığın
yanıp sönmesi durur.

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bağlı
cihazda çaldırın.
» Ses, Bluetooth cihazınızdan hoparlöre gider.
• Çalmayı duraklatmak veya devam
ettirmek için
tuşuna basın.
• Bir sonraki parçayı çalmak için + tuşuna
iki kez basın ve önceki parça için - tuşuna
iki kez basın.
Öneri
• Çalan müzik, gelen bir arama olduğunda duraklar ve
telefon görüşmeniz sona erdiğinde devam eder.

Bir cihazın bağlantısını
kesin
LED davranımı

Açıklama

Hızla yanıp sönen mavi/ Eşleştirme için hazır
kırmızı
Yavaşça yanıp sönen
mavi/kırmızı

Koyu mavi

Son bağlanan cihazın
yeniden bağlanması;
Eşleştirilen cihazdan
bağlantı bekleniyor
Bağlandı

•
•
•
•

Bir cihazı tekrar
bağlayın
•
•

Bağlı bir Bluetooth
cihazından çaldırın
Not
• Çalan müzik, gelen bir arama olduğunda duraklar ve
telefon görüşmeniz sona erdiğinde devam eder.
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tuşunu iki saniye basılı tutun;
Hoparlörü kapatın;
Cihazınızda Bluetooth'u devre dışı bırakın
veya
Cihazı iletişim menzilinin ötesine taşıyın.

Hoparlör, onu açtığınızda son bağlı cihazı
otomatikman yeniden bağlamaya çalışır;
Bu başarılı olmazsa yeniden bağlanmaya
başlamak için Bluetooth menüsünde [Philips
BT150] seçeneğini seçin.

Eşleştirme bilgilerini
temizleyin
•

tuşunu 10 saniye basılı tutun.

Telefon görüşmenizi
yönetin
Bluetooth bağlantısından sonra yeni gelen bir
aramayı bu hoparlörle yönetebilirsiniz.
Düğme

İşlev
Gelen bir aramayı
cevaplamak için tuşuna
basın.
Gelen bir aramayı
reddetmek için iki
saniye basılı tutun.
Bir arama sırasında
mevcut aramayı
sonlandırmak için
tuşuna basın.

5	Diğer
özellikler
Dıştaki bir cihazı
dinleyin
Bu hoparlörle MP3 çalar gibi dıştaki bir ses
cihazını da dinleyebilirsiniz.
Not
• B luetooth üzerinden çalan müziğin durdurulduğundan
emin olun.
• Bir ses giriş kablosu bağlandığında Bluetooth
otomatikman kesilir.

Bir arama sırasında
aramayı mobil cihazınıza
aktarmak için iki saniye
basılı tutun.
ADUIO IN
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1

Hoparlörün yan tarafındaki koruyucu kapağı
açın.

2

Her iki ucunda 3.5 mm bağlantı yeri olan bir
ses giriş kablosunu (ürünle verilmez)
• bu hoparlördeki AUDIO IN soketine ve
• dıştaki cihazın kulaklık soketine bağlayın.

3

Dıştaki aygıtı çaldırın (onun kullanım
kılavuzuna bakın).

Işığı açın / kapatın

Ses düzeyini ayarlayın

Müzik çalarken, yanıp sönen ışık efektinin tadını
çıkarabilirsiniz.

Müzik çalarken sesi artırmak veya azaltmak için
-/+ tuşlarına basın.

Işığı açmak / kapatmak için

tuşuna basın
Öneri

Not
• B luetooth bağlıysa ışık yanmaya devam eder.
• Bluetooth bağlıysa sinyal çıkışı olmadığında ışık söner.
• Bir ses kablosu bağlarsanız ışık yanmaya devam eder.

• Sesi sürekli olarak artırmak veya azaltmak için -/+
tuşlarını basılı tutabilirsiniz.

• Ses düzeyi doruk noktasına ulaştığında hoparlör iki kez
bip sesi çıkarır.

• Bluetooth çalarken ses düzeyi kumandası, cihazınız
bu işlevi desteklediği sürece hoparlör ile Bluetooth
cihazınız arasında senkronize edilir.
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6	Teknik
Özellikler

7	Hata
giderme

Not

Uyarı

• Ürün bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Nominal
çıkış gücü
(Amplifikatör)

1x4W RMS ≤ %1 THD

Akustik frekans
tepkisi

80-16000 Hz

Hoparlör
sürücüsü

1x1.5" tam menzil, 4 Ω

Bas geliştirme

1 adet pasif radyatör

Bluetooth
sürümü

V4.2 + EDR

• Bu cihazın mahfazasını asla çıkarmayın.

Garanti geçerliliğini korumak için sistemi asla
kendiniz onarmaya çalışmayın.
Bu cihazı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız
servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları
kontrol edin. Sorun hâlâ çözülmediyse Philips
Web sayfasına gidin (www.philips.com/support).
Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yanınızda
olduğundan ve model numarası ile seri
numarasının bulunduğundan emin olun.

Bluetooth destekli HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP
profiller
V1.6

Genel

Bluetooth frekans 2.402GHz ~ 2.480GHz ISM
bandı / Çıkış gücü Bandı / ≤ 4dBm (Sınıf 2)

Elektrik yok

AUX giriş düzeyi 700MB±100mV

Ses yok

Su geçirmezlik

IPX7

Yerleşik pil

Li-ion pil
(3.7 V, 800 mAh)

•
•
•

Pil modunda
çalma süresi

Yakl. 8 saat

Şarj süresi

Yakl. 3 saat

USB şarjı

5V, 1A / Mikro-USB soketi

Boyutlar - Ana
birim
(G x Y x D)

95x 95 x 39,5 mm

Ağırlık - Ana birim 0,3 kg
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•

Hoparlörü şarj edin.
Bu üründe ses düzeyini ayarlayın.
Bağlı cihazda ses düzeyini ayarlayın.
Bluetooth cihazınızın etkili işlev menzilinde
olduğundan emin olun.

Bluetooth cihazı
hakkında
Bluetooth özellikli bir cihaza bağlandıktan sonra
ses kalitesi düşük.
•

Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu ürüne
yaklaştırın veya aralarındaki engelleri kaldırın.

Eşleştirme için cihazınızda [Philips BT150]
bulunamıyor.
•

Eşleştirme moduna girmek için tuşunu iki
saniye basılı tutun ve sonra tekrar deneyin.

Cihaza bağlanılamıyor.
•
•

Cihazın Bluetooth işlevi etkin değil. İşlevin
nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için cihazın
kullanım kılavuzuna bakın.
Bu ürün zaten başka bir Bluetooth özellikli
cihaza bağlı. Bu cihazın bağlantısını kesip
tekrar deneyin.

Eşleştirilmiş cihaz sürekli olarak bağlanır ve
bağlantısını keser.
•
•
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Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu ürüne
yaklaştırın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
Bazı cihazlarda, güç tasarrufu özelliği olarak
Bluetooth bağlantısı otomatikman devre dışı
bırakılabilir. Bu durum ürünün herhangi bir
arızası olduğunu göstermez.
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kapsamında kullanılmaktadır.
İşbu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya
bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiş ve onun
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