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1 Important

Siguranță

Avertisment

•	 	Nu demontați niciodată carcasa acestei boxe. 

•	 	Nu amplasați această boxă pe alte echipamente 
electrice.

•	 	Păstrați această boxă departe de razele directe ale 
soarelui, foc deschis sau căldură

•	 Folosiți	doar	atașamentele	sau	accesoriile	
specificate de producător.

•	 Bateria	nu	trebuie	expusă	la	căldură	excesivă,	
precum razele soarelui, foc sau altele 
asemenea

•	 Nu	puneți	surse	de	pericol	pe	boxă	(de	ex.	
lumânări aprinse).

•	 Boxa	poate	respecta	standardul	de	
etanșeitate	la	apă	IPX7	doar	dacă	capacul	
mufei USB/AUDIO IN este închis perfect.

•	 Temperatura	de	funcționare	a	boxei	este	
între -10 °C ... 40 °C.

Notă

•	 	Plăcuța de tip este situată la baza boxei.

Observaţie
Orice schimbări sau modificări realizate pe acest 
dispozitiv, care nu sunt aprobate de Philips, pot 
invalida autoritatea utilizatorului de a utiliza 
echipamentul.

Conformitate

Prin prezenta, Philips declară că acest produs este 
în	conformitate	cu	cerințele	esențiale	și	cu	alte	
prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. 
Puteți găsi declarația declaraţia de conformitate la 
www.philips.com/support.

Grija pentru mediu

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a 
bateriei

Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat 
cu materiale şi componente de calitate ridicată 
care pot fi reciclate şi reutilizate.

Acest simbol aplicat pe un produs este 
reglementat de Directiva Europeană 2012/19/
UE.

  
Acest simbol indică faptul că produsul conține 
o baterie reîncărcabilă integrată care intră sub 
incidența	Directivei	Europene	2013/56/UE	și	
nu	poate	fi	eliminată	împreună	cu	deșeurile	
menajere	obișnuite.	Vă	sfătuim	să	duceți	produsul	
la un punct de colectare autorizat sau la un 
centru de service Philips unde un profesionist va 
scoate bateria reîncărcabilă. 

http://www.philips.com/support
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Vă	rugăm	să	vă	informați	cu	privire	la	sistemele	
naţionale de colectare separată pentru produsele 
electronice	şi	electrice	și	bateriile	reîncărcabile.	
Respectați	reglementările	locale	și	nu	aruncați	
niciodată	produsul	și	bateriile	reîncărcabile	cu	
deșeurile	menajere	obișnuite.	Eliminarea	corectă	
a	produselor	vechi	și	a	bateriilor	reîncărcabile	
contribuie la prevenirea consecințelor negative 
asupra	mediului	și	sănătății	umane.

Atenţie
•	 	Plăcuța de tip este situată la baza boxei.

Aduceți întotdeauna produsul dvs. la un 
profesionist pentru a scoate bateria integrată.

Informații despre mediu
Toate	ambalajele	inutile	au	fost	omise.	Am	
încercat	să	facem	ambalajul	ușor	de	separat	în	
trei	materiale:	carton	(cutie),	spumă	de	polistiren	
(tampon)	și	polietilenă	(pungi,	folie	de	protecție	
din spumă). 

Sistemul dvs. constă din materiale care pot fi 
reciclate	și	reutilizate	dacă	sunt	dezasamblate	de	
o companie specializată. Respectați reglementările 
locale privind eliminarea materialelor de 
ambalare,	a	bateriilor	uzate	și	a	echipamentului	
vechi.

Mărci comerciale

  
Cuvântul	și	siglele	Bluetooth® sunt mărci 
înregistrate	deținute	de	Bluetooth	SIG,	Inc.	și	
orice folosire a acestor mărci de către MMD 
Hong Kong Holding Limited se face sub licență. 
Alte	mărci	comerciale	și	denumiri	comerciale	
aparțin deținătorilor respectivi.

2  Boxa 
Bluetooth

Felicitări	pentru	achiziţia	dumneavoastră	şi	bine	
aţi venit la Philips! Pentru a beneficia în totalitate 
de suportul oferit de Philips, înregistrați-vă 
produsul la www.philips.com/welcome.

Introducere
Cu această boxă 

•	 vă	puteți	bucura	de	conținut	audio	de	la	
dispozitive compatibile Bluetooth sau alte 
dispozitive	externe,	și

•	 vă	puteți	bucura	de	jocuri	de	lumini	în	timpul	
redării.

http://www.philips.com/welcome
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Ce se află în cutie
Verificați	și	identificați	conținutul	pachetului:

 

Quick Start 
Guide

BT150 

Portable speaker

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

•	 Boxă
•	 Cablu	USB	pentru	încărcare
•	 Materiale	tipărite
.

Descrierea boxei

  

5 4 3 2 1

7 6

1 
•	 Porniți	sau	opriți	boxa.

2 +
•	 Reglați	volumul.
•	 În	modul	Bluetooth,	apăsați	de	două	ori	

pentru a reda următoarea piesă.

3 -
•	 Reglați	volumul.
•	 În	modul	Bluetooth,	apăsați	de	două	ori	

pentru a reda piesa anterioară.

4 
•	 În	modul	Bluetooth,	apăsați	pentru	a	

întrerupe sau relua piesa.
•	 După	conectarea	la	Bluetooth,	

răspundeți la un apel primit.
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5 
•	 Intrați	în	modul	de	asociere	Bluetooth.
•	 Ștergeți	informațiile	de	asociere	

Bluetooth.
•	 Activați/dezactivați	lumina.

6 
•	 Încărcați	bateria	integrată.

7 AUDIO IN
•	 Conectați	un	dispozitiv	audio	extern.

3 Începeți
Respectați întotdeauna instrucțiunile din acest 
capitol în ordine.

Încărcați bateria 
integrată
Boxa dumneavoastră este alimentată de o baterie 
reîncărcabilă integrată.

 Notă
•	 	Înainte	de	folosire,	încărcați	complet	bateria	

integrată.
•	 	Mufa	micro	USB	este	concepută	doar	

pentru încărcare.
•	 	Bateria	reîncărcabilă	are	un	număr	limitat	

de cicluri de încărcare. Durata de viață a 
bateriei	și	numărul	de	cicluri	de	încărcare	
variază	în	funcție	de	utilizare	și	setări

1  Deschideți capacul de pe partea laterală 
a boxei.

2  Conectați cablul USB între
•	 mufa	de	pe	boxă	și
•	 o	mufă	USB	de	la	computer.
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Încărcați bateria 
integrată

Notă

•  Este nevoie de aproximativ 3 ore pentru a încărca 
complet bateria. 

•  Mufa micro USB este concepută doar pentru 
încărcare.

•  Bateria reîncărcabilă are un număr limitat de cicluri 
de	încărcare.	Durata	de	viață	a	bateriei	și	numărul	de	
cicluri	de	încărcare	variază	în	funcție	de	utilizare	și	
setări.

Când nivelul bateriei este scăzut, LED-ul se 
aprinde	intermitent	roșu.	

Pentru a încărca bateria integrată:
•	 Conectați	boxa	la	priză	folosind	adaptorul	

(nu	este	inclus).

Starea 
sistemului

Starea bateriei Comportamentul 
sistemului

Pornit Încărcată 
complet

Albastru fix

Oprit Încărcată 
complet

LED oprit
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Pornirea/oprirea

2 sec.

•	 Pentru	a	porni	boxa,	țineți	apăsat	  timp 
de peste două secunde până când LED-urile 
se aprind.

•	 Pentru	a	opri	boxa,	țineți	apăsat	  încă 
două secunde.

Notă

•	 	Boxa	se	oprește	automat	dacă	timpul	de	așteptare	
atinge 15 minute.

4  Redarea de 
la dispozitive 
Bluetooth

Cu această boxă, puteți asculta conținut de 
la	dispozitivele	cu	funcție	Bluetooth	și	puteți	
controla apelurile primite prin Bluetooth.

Conectați un dispozitiv 
Bluetooth

Notă

•  Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe 
dispozitiv, iar dispozitivul dvs. este setat ca vizibil 
pentru toate celelalte dispozitive Bluetooth.

•	 	Orice	obstacol	între	boxă	și	un	dispozitiv	Bluetooth	
poate reduce raza de acțiune.

•  Păstrați departe de orice alt dispozitiv electronic care 
poate provoca interferențe.

•	 	Raza	de	acțiune	dintre	acest	difuzor	și	un	dispozitiv	
Bluetooth este de aproximativ 10 metri.

1 Asigurați-vă că boxa este în modul de 
asociere Bluetooth.
» Indicatoarele LED se aprind intermitent 

albastru/roșu	rapid.
»	 Dacă	acestea	se	aprind	albastru/roșu	

lent, țineți apăsat  timp de două 
secunde pentru a intra în modul de 
asociere.



RO 7

2 Pe dispozitivul Bluetooth, activați Bluetooth 
și	căutați	dispozitivele	Bluetooth	care	pot	
fi	asociate	(vezi	manualul	de	utilizare	al	
dispozitivului).

3 Selectați [Philips BT150] afișat	pe	
dispozitivul dvs. pentru împerechere. Dacă 
este necesar, introduceți „0000” ca parolă 
de asociere. 
» După conectare, boxa emite două 

semnale	acustice	și	indicatorul	LED	
albastru nu se mai aprinde.

Comportamentul 
indicatorului

Descriere

Se aprinde albastru/
roșu	intermitent	rapid	

Gata de asociere 

Se aprinde albastru/
roșu	intermitent	lent

Se reconectează la 
ultimul dispozitiv 
conectat;	se	așteaptă	
conexiunea de la 
dispozitivul asociat.

Albastru fix Conectat

Redarea de la un 
dispozitiv Bluetooth 
conectat

Notă

•	 	Redarea	muzicii	se	oprește	când	există	un	apel	și	se	
reia când se termină apelul telefonic.

După conexiunea Bluetooth, redați conținut 
audio pe dispozitivul conectat.

»	 Fluxuri	audio	de	la	dispozitivul	Bluetooth	la	
boxă.
•	 Pentru	a	întrerupe	sau	relua	redarea,	

apăsați .
•	 Pentru	a	reda	melodia	următoare,	

apăsați	+	de	două	ori	și	apăsați	-	de	
două ori pentru melodia anterioară.

Sfat

•	 	Redarea	muzicii	se	oprește	când	există	un	apel	și	se	
reia când se termină apelul telefonic.

Deconectarea unui 
dispozitiv

•	 Apăsați	și	țineți	apăsat	  timp de două 
secunde; 

•	 Opriți	boxa;
•	 Dezactivați	Bluetooth	pe	dispozitiv;	sau
•	 Duceți	dispozitivul	dincolo	de	raza	de	

acțiune.

Reconectarea unui 
dispozitiv
•	 Când	porniți	boxa,	aceasta	încearcă	să	

reconecteze automat ultimul dispozitiv 
conectat;

•		 Dacă	nu	a	reușit,	selectați	[Philips BT150] 
din meniul Bluetooth pentru a începe 
reconectarea.

Ștergerea informațiilor 
de asociere 

•	 Apăsați	și	țineți	apăsat	  timp de 10 secunde.
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Controlul apelului 
telefonic
După conectarea prin Bluetooth, puteți controla 
un apel primit cu această boxă. 

Buton Funcţie

Apăsaţi pentru a 
răspunde la un apel 
primit.

Apăsați	și	țineți	apăsat	
timp de două secunde 
pentru a respinge un 
apel primit.

În timpul unui apel, 
apăsați pentru a încheia 
apelul curent.

În timpul unui apel, 
apăsați	și	țineți	apăsat	
timp de două secunde 
pentru a transfera 
apelul către dispozitivul 
mobil.

5  Alte 
caracteristici

Ascultați la un dispozitiv 
extern
Cu	această	boxă,	puteți	asculta	și	la	un	dispozitiv	
audio extern, cum ar fi un player MP3.

Notă

•  Asigurați-vă că redarea muzicii prin Bluetooth este 
oprită.

•  Bluetooth se va deconecta automat când se 
conectează un cablu de intrare audio.

ADUIO IN

1 Deschideți capacul de pe partea laterală a 
boxei.

2	 Conectați	un	cablu	de	intrare	audio	(nu	este	
inclus) cu conector de 3,5 m pe ambele 
capete la
•	 mufa	AUDIO IN	de	pe	boxă,	și
•	 mufa	de	căști	de	pe	dispozitivul	extern.

3 Redați conținutul audio pe dispozitivul 
extern	(consultați	manualul	de	utilizare	al	
acestuia).
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Pornirea/oprirea luminii
În timpul redării, vă puteți bucura de efecte 
luminoase.

Apăsați  pentru a porni/opri lumina

Notă

•  Dacă este conectat Bluetooth, lumina se aprinde 
continuu.

•	 	Dacă	este	conectat	Bluetooth,	când	nu	există	ieșire	de	
semnal, lumina se stinge.

•  Dacă conectați un cablu audio, lumina rămâne aprinsă.

Reglați volumul
În timpul redării muzicii, apăsați - / + pentru a 
crește	sau	reduce	volumul.	

Sfat

•	 	Puteți	apăsa	și	ține	apăsat	butonul	-	/	+	pentru	a	crește	
sau reduce volumul continuu.

•  Când volumul atinge valoarea maximă, difuzorul emite 
două semnale sonore.

•  În timpul redării prin Bluetooth, controlul volumului va 
fi	sincronizat	între	difuzor	și	dispozitivul	dvs.	Bluetooth,	
dacă dispozitivul dvs. acceptă această funcție.
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6  Specificații

Notă

•  Informațiile de produs pot fi modificate fără preaviz.

Putere de 
ieșire	nominală	
(amplificator)

1x4W	RMS	≤	1%	THD

Răspuns acustic în 
frecvență

80-16000 Hz

Difuzor 1x1.5" activ în toată gama, 4 
Ω

Optimizare bas 1 radiator pasiv

Versiune	
Bluetooth

V4.2	+	EDR

Profiluri 
suportate 
Bluetooth

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

Bandă de 
frecvență 
Bluetooth/putere 
de	ieșire	

2,402GHz ~ 2,480GHz ISM 
Band	/	≤	4dBm	(Clasa	2)	

Nivel de intrare 
AUX

700mV±100mV

Rezistență la apă IPX7

Baterie integrată Li-Ion 
(3,7	V,	800	mAh)

Timp	de	redare	
pe baterie

aprox. 8 ore 

Timp	de	încărcare aprox. 3 ore 

Încărcare USB 5V,	1A	/	conector	micro-USB

Dimensiuni, 
unitatea centrală 
(l	x	Î	x	A)

95x 95 x 39,5 mm

Greutate, unitatea 
centrală

0,3 kg

7  Depanare 

Avertisment

•	 	Nu demontați niciodată carcasa acestei boxe.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați 
niciodată să reparați singur sistemul. 

Dacă întâmpinați probleme când utilizați acest 
dispozitiv, verificați următoarele puncte înainte 
de a solicita service. Dacă problema rămâne 
nesoluționată, accesați pagina Web Philips  
(www.philips.com/support).	Când	contactați	
Philips, asigurați-vă că dispozitivul se află în 
apropiere,	iar	numărul	modelului	și	numărul	de	
serie sunt disponibile.

General
Nu există alimentare
•	 Reîncărcați	boxa.

Nu există sunet
•	 Reglați	volumul	pe	acest	produs.
•	 Reglați	volumul	pe	dispozitivul	conectat.
•	 Asigurați-vă	că	dispozitivul	dvs.	Bluetooth	

este în raza efectivă de acțiune.

http://www.philips.com/support
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Despre dispozitivul 
Bluetooth
Calitatea audio este slabă după conectarea cu 
un dispozitiv compatibil Bluetooth.
•	 Recepția	Bluetooth	este	slabă.	Deplasați	

dispozitivul mai aproape de acest produs sau 
îndepărtați orice obstacol dintre ele.

Nu reușiți să găsiți [Philips BT150] pe 
dispozitivul dvs., pentru asociere.

•	 Apăsați	și	țineți	apăsat	  timp de două 
secunde pentru a intra în modul de asociere, 
apoi încercați din nou.

Nu se poate conecta la dispozitiv.
•	 Funcția	Bluetooth	a	dispozitivului	nu	este	

activată. Consultați manualul de utilizare al 
dispozitivului pentru modul de activare a 
funcției.

•	 Acest	produs	este	deja	conectat	cu	un	alt	
dispozitiv compatibil Bluetooth. Deconectați 
dispozitivul	și	încercați	din	nou.

Dispozitivul asociat se conectează și se 
deconectează în mod constant.
•	 Recepția	Bluetooth	este	slabă.	Deplasați	

dispozitivul mai aproape de acest produs sau 
îndepărtați orice obstacol dintre ele.

•	 Pentru	unele	dispozitive,	conexiunea	
Bluetooth poate fi dezactivată automat 
ca o caracteristică de economisire a 
energiei. Acest lucru nu indică funcționarea 
defectuoasă a acestui produs.



Philips și emblema Philips Shield sunt mărci 
înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt 
utilizate sub licență.
Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub 
responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited 
sau a uneia dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong 
Holding Limited este garantul în relație cu acest 
produs. 
BT150_00 _UM_V 1.0
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