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1

Viktig

Sikkerhet
Advarsel
• A
 ldri ta av kassen til denne høyttaleren.
• Aldri sett denne høyttaleren på annet elektrisk utstyr.
• Hold denne høyttaleren unna direkte sollys, åpen ild
eller varme

Samsvar

Philips erklærer herved at dette produktet er i
samsvar med de grunnleggende kravene og andre
relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.
Du finner samsvarserklæringen på www.philips.
com/support.

Ta vare på miljøet
Avhending av gamle produkter og batterier

•
•
•
•

•

Bruk kun festeanordninger eller tilbehør
som er spesifisert av produsenten.
Batteriet må ikke utsettes for høy varme
som f.eks. solskinn, brann eller liknende
Ikke plasser farlige gjenstander på
høyttaleren (f.eks. lysestaker).
Høyttaleren er kun vanntett i henhold til
standarden IPX7 når USB/AUDIO INkontaktens deksel er lukket kant til kant.
Høyttalerens driftstemperatur er fra -10 °C
til 40 °C.

Produktet ditt er utformet og produsert med
resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og
komponenter av høy kvalitet.

Dette symbolet på et produkt betyr at produktet
dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.

Merknad
• Typeplaten er plasser i bunnen av høyttaleren.

Merk
Eventuelle endringer som gjøres på denne
enheten uten Philips' uttrykkelige godkjennelse
kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke
utstyret.

NO
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Dette symbolet betyr at produktet inneholder
et innebygd oppladbart batteri som dekkes av
2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med
vanlig husholdningsavfall.Vi anbefaler på det
sterkeste at du tar med produktet til en offisiell
gjenbruksstasjon eller et Philips-servicesenter
slik at en profesjonell kan fjerne det oppladbare
batteriet.

Finn informasjon om det lokale systemet for
avhending av elektriske og elektroniske produkter
og oppladbare batterier. Følg lokale regler og aldri
kast produktet og oppladbare batterier sammen
med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av
gamle produkter og oppladbare batterier bidrar
til å unngå negative konsekvenser for miljøet og
mennesker
Forsiktig
• T
 ypeplaten er plasser i bunnen av høyttaleren.

Alltid ta med produktet til en profesjonell for å
fjerne det innebygde batteriet.
Miljøinformasjon
All unødig emballasje er utelatt.Vi har prøvd å
gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre materialer:
papp (eske), polystyrenskum (buffer) og
polyetylen (poser, beskyttende skumplate).
Systemet ditt består av materialer som kan
resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av
en spesialisert bedrift. Gjør deg kjent med lokale
forskrifter for avhending av emballasje, brukte
batterier og gammelt utstyr.

Merknad om varemerker
Bluetooths® ordmerke og logoer er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. MMD
Hong Kong Holding Limiteds bruk av slike merker
er lisensiert. Andre registrerte varemerker og
handelsnavn tilhører sine respektive eiere.
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2

2	Bluetoothhøyttaleren
din
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips!
Registrer produktet ditt på www.philips.com/
welcome for å dra nytte av støtten Philips tilbyr.

Introduksjon
Med denne høyttaleren kan du
• spille av lyd fra Bluetooth-aktiverte enheter
eller andre eksterne enheter og
• få blinkende lys under musikkavspilling..

Innhold i esken

Oversikt over
høyttaleren

Sjekk og identifiser innholdet i pakken:

Portable speaker

Quick Start
Guide
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BT150
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2

3

1

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

•
•
•
.

Høyttaler
USB-kabel for lading
Trykt materiell

7
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1
•

Slå høyttaleren av eller på.

2

+
• Juster lydstyrken.
• I Bluetooth-modus trykker du to ganger
for å spille neste spor.

3

•
•

Juster lydstyrken.
I Bluetooth-modus trykker du to ganger
for å spille forrige spor.

4
•
•

NO

3

I Bluetooth-modus trykker du for å
pause eller fortsette avspillingen.
Etter Bluetooth-tilkobling, for å svare på
et innkommende anrop.

5
•
•
•

Gå inn i modus for Bluetooth-paring.
Fjerne informasjon om Bluetooth-paring.
Slå lyset av/på

•

Lade det innebygde batteriet.

3	Komme i
gang

6
7

AUDIO IN
• Koble til en ekstern lydenhet.

Alltid følg instruksjonene i dette kapitlet i
rekkefølge.

Lade det innebygde
batteriet
Høyttaleren drives av et innebygd oppladbart
batteri.

Merknad
•
•
•

Før bruk må du lade det innebygde batteriet
helt opp.
Mikro USB-kontakten er kun for lading.
Det oppladbare batteriet har et begrenset
antall ladersykluser. Batteriets levetid og
antall ladesykluser varierer avhengig av bruk
og innstillinger
1
2
•
•

NO
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Vend opp dekselet på siden av
høyttaleren.
Koble til USB-kabelen mellom
kontakten på høyttaleren og
en USB-port på datamaskinen.

Lade det innebygde
batteriet
Merknad
 et tar omtrent tre timer å lade batteriet helt opp.
• D
• Mikro USB-kontakten er kun for lading.
• Det oppladbare batteriet har et begrenset antall
ladersykluser. Batteriets levetid og antall ladesykluser
varierer avhengig av bruk og innstillinger.

Lysdioden blinker rødt når batterinivået er lavt.

Slik lader du det innebygde batteriet:
•

NO

Koble høyttaleren til vekselstrøm ved hjelp
av adapteren (følger ikke med).
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Systemstatus Batteristatus

Systemets atferd

På

Fulladet

Lyser blått

Av

Fulladet

Lysdioden slår
seg av

4	Avspilling fra
Bluetoothenheter

Slå av/på

2 sek.

•
•

Trykk og hold inne
i over to sekunder,
inntil lysdiodene lyser, for å slå på høyttaleren.
Trykk og hold inne
i to sekunder igjen
for å slå av høyttaleren.
Merknad

• Høyttaleren slår seg av automatisk når den ikke har

Med denne høyttaleren kan du lytte til lyd fra
Bluetooth-aktiverte enheter og kontrollere
innkommende anrop via Bluetooth.

Koble til en Bluetoothenhet
Merknad
• Sjekk at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten
og at enheten er satt som synlig for alle andre
Bluetooth-enheter.

blitt brukt på 15 minutter.

• Ethvert hinder mellom denne høyttaleren
og en Bluetooth-enhet kan redusere den funksjonelle
rekkevidden.

• Hold den på avstand fra alle andre elektroniske
enheter som kan forårsake interferens.

• Den funksjonelle rekkevidden mellom denne
høyttaleren og en Bluetooth-enhet er omtrent
10 meter.

1

NO
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Sjekk at høyttaleren er i Bluetoothparingsmodus.
» Lysdiodene blinker raskt blått/rødt.
» Hvis lysdiodene blinker sakte blått/rødt,
trykker du på og holder inne i to
sekunder for å gå inn i paringsmodus.

2

Aktiver Bluetooth på Bluetooth-enheten
din og søk etter Bluetooth-enheter som kan
pares (se enhetens brukerhåndbok).

3

Velg [Philips BT150] som vises på enheten
som skal pares. Om nødvendig skriver du
inn «0000» som passord for paring.
» Etter at tilkoblingen er fullført vil
høyttaleren pipe to ganger og den blå
lysdioden slutte å blinke.

Etter at Bluetooth er tilkoblet kan du spille av lyd
på den tilkoblede enheten.
» Lyd strømmes fra Bluetooth-enheten til
høyttaleren.
• Trykk på
for å pause eller gjenoppta
avspillingen.
• Trykk to ganger på + for å spille neste
spor og to ganger på - for forrige spor.
Tips
• Musikkavspilling pauses for innkommende anrop og
starter igjen når telefonsamtalen avsluttes.

Koble fra en enhet
Lysdiodenes atferd

Beskrivelse

Blinker raskt blått/rødt Klar for paring
Blinker sakte blått/rødt Kobler til den siste
tilkoblede enheten igjen,
venter på tilkobling fra
den parede enheten
Lyser blått

Tilkoblet

•
•
•
•

Koble en enhet til igjen
•
•

Avspilling fra en
tilkoblet Bluetoothenhet
Merknad
• Musikkavspilling pauses for innkommende anrop og
starter igjen når telefonsamtalen avsluttes.

NO
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Trykk på og hold inne i to sekunder
Slå av høyttaleren
Deaktiver Bluetooth på enheten din eller
Flytt enheten til utenfor
kommunikasjonsrekkevidden.

Når du slår på høyttaleren,
prøver den å koble til den siste tilkoblede
enheten automatisk igjen
Hvis dette ikke lykkes, velger du [Philips
BT150] i Bluetooth-menyen for å starte på
nytt.

Fjerne informasjon om
paring
•

Trykk på og hold inne

i to sekunder.

Styre telefonsamtalen
din
Etter at Bluetooth er koblet til kan du styre et
innkommende anrop med denne høyttaleren.
Knappen

Funksjon
Trykk for å svare på et
innkommende anrop.
Trykk på og hold inne i
to sekunder for å avvise
et innkommende anrop.
Trykk for å avslutte den
nåværende samtalen.
Trykk og hold inne
i to sekunder for å
overføre samtalen til
mobilenheten din.

5	Andre
funksjoner
Lytte til en ekstern
enhet
Med denne høyttaleren kan du også lytte til en
ekstern lydenhet, for eksempel en MP3-spiller.
Merknad
• Pass på at musikkavspilling via Bluetooth er stoppet.
• Bluetooth vil koble fra automatisk når du kobler til en
lydinngangskabel.

ADUIO IN

NO
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1

Åpne beskyttelsesdekselet på siden av
høyttaleren.

2

Koble en lydinngangskabel (følger ikke med)
med en 3,5 mm kontakt på begge ender til
• i AUDIO IN-kontakten på denne
høyttaleren og
• hodetelefonkontakten på den eksterne
enheten.

3

Spill av lyd på den eksterne enheten (se
enhetens brukerhåndbok).

Slå lyset av/på

Justere lydstyrken

Under musikkavspilling kan du ha en effekt med
blinkende lys.

Under musikkavspilling kan du trykke på -/+ for å
øke eller senke lydstyrken.

Trykk på

for å slå lyset av/på
Tips

Merknad
• L yset fortsetter hvis Bluetooth er koblet til.
• Lyset slår seg av hvis Bluetooth er koblet til og det ikke
er noe signal.

• Lyset vil fortsette hvis en lydkabel kobles til.

NO
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• Du kan trykke på og holde inne -/+ for å øke eller
senke lydstyrken kontinuerlig.

• Høyttaleren piper to ganger når lyden når maks
lydstyrke.

• Under Bluetooth-avspilling vil volumkontrollen være
synkronisert mellom høyttaleren og Bluetoothenheten hvis enheten støtter denne funksjonen.

6 Spesifikasjoner

7	Feilsøking

Merknad

Advarsel

• Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

• Aldri fjern kassen til denne enheten.

Høyttalerdriver

1 x 1,5" fullfrekvens, 4 Ω

Bassforbedring

1 stk. passiv radiator

Bluetoothversjon

V4.2 + EDR

Aldri prøv å reparere systemet selv hvis du vil
holde garantien gyldig.
Hvis du støter på problemer når du bruker
denne enheten, må du sjekke følgende punkter
før du ber om service. Gå til Philips' nettsted
på (www.philips.com/support) hvis problemet
vedvarer. Når du kontakter Philips, må du sjekke
at enheten er i nærheten og at modellnummeret
og serienummeret er tilgjengelige.

Støttede
Bluetoothprofiler

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

Generelt

Bluetoothfrekvensbånd /
utgangseffekt

2,402 GHz ~ 2,480 GHz
ISM-bånd / ≤ 4 dBm (klasse 2)

AUXinngangsnivå

700 mV±100 mV

Nominell
utgangseffekt
(forsterker)

1 x 4 watt RMS ≤ 1 % THD

Akustisk
80–16000 Hz
frekvensrespons

Vannbestandighet IPX7
Innebygd batteri Litium-ion-batteri
(3,7 V, 800 mAh)
Avspillingstid i
batterimodus

Omtrent åtte timer

Ladetid

Omtrent tre timer

USB-lading

5V, 1A / Mikro USB-kontakt

Mål – hovedenhet 95 x 95 x 39,5 mm
(B x H x D)
Vekt –
hovedenhet

NO
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0,3 kg

Ingen strøm
•

Lad opp høyttaleren igjen.

Ingen lyd
•
•
•

Juster dette produktets lydstyrke.
Juster den tilkoblede enhetens lydstyrke.
Sjekk at Bluetooth-enheten er innenfor den
effektive funksjonelle rekkevidden.

Om Bluetooth-enheten
Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en
Bluetooth-aktivert enhet.
•

Bluetooth-signalet er svakt. Flytt enheten
nærmere dette produktet eller fjern
eventuelle hindringer mellom dem.

Fant ikke [Philips BT150] for paring på enheten
din.
•

Trykk på og hold inne i to sekunder for å
gå inn i paringsmodus og prøv igjen.

Kan ikke koble til enheten.
•
•

Bluetooth-funksjonen er ikke aktivert på
enheten. Se enhetens brukerhåndbok for å
finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
Dette produktet er allerede koblet til en
annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra
enheten og prøv igjen.

Den parede enheten kobler til og fra konstant.
•
•

NO

Bluetooth-signalet er svakt. Flytt enheten
nærmere dette produktet eller fjern
eventuelle hindringer mellom dem.
På enkelte enheter kan det hende
Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres
automatisk som en strømsparingsfunksjon.
Dette betyr ikke at det er noe feil med
produktet.
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Philips og Philips Shield Emblem er registrerte
varemerker som tilhører Koninklijke Philips N.V. og
brukes under lisens.
Dette produktet er produktet er produsert av og
selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller
et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong
Holding Limited er garantist når det gjelder dette
produktet..
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