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1 Важливо!

Безпека

Попередження

•	 	Ніколи не знімайте корпус цього динаміка. 

•	 	Ніколи не ставте динамік на інше 
електрообладнання.

•	 	Тримайте цей динамік подалі від потрапляння 
прямих сонячних променів, відкритого вогню або 
тепла

•	 Використовуйте	тільки	пристосування	
або аксесуари, визначені виробником.

•	 Акумулятор	не	має	піддаватися	
надмірному нагріванню, як-от сонячне 
світло, вогонь тощо.

•	 Не	розташовуйте	динамік	поблизу	
джерел небезпеки (як-от запалені свічки).

•	 Динамік	може	відповідати	стандарту	
водонепроникності IPX7 тільки тоді, коли 
кришку роз’єму USB/AUDIO IN повністю 
закрито.

•	 Робоча	температура	колонки	становить	
від -10 °C до 40 °C.

Примітка
•	 	Типова табличка розташована в нижній частині 

динаміка.

Примітка
Будь-які зміни або модифікації цього 
пристрою, не схвалені компанією Philips, 
можуть призвести до анулювання 
повноважень користувача на роботу з 
обладнанням.

Відповідність

Цим самим Philips заявляє, що цей виріб 
відповідає основним вимогам та іншим 
відповідним	положенням	Директиви	2014/53/
EU. Ви можете знайти Заяву про відповідність 
на www.philips.com/support.

Турбота про навколишнє 
середовище

Утилізація виробу й акумулятора, що 
відслужили свій термін

Цей виріб сконструйовано і виготовлено 
з високоякісних матеріалів і компонентів, 
що підлягають переробці й вторинному 
використанню.

Цей символ на продукті означає, що на виріб 
поширюються умови Європейської директиви 
2012/19/EU.

  
Цей символ означає, що виріб містить 
вбудовану акумуляторну батарею, 
передбачену Європейською директивою 
2013/56/EU,	яку	не	можна	утилізовувати	разом	
зі звичайними побутовими відходами. Ми 
настійно рекомендуємо повернути ваш виріб 
в офіційний пункт збору або сервісний центр 
Philips, щоб спеціаліст витягнув акумулятор. 

http://www.philips.com/support
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Довідайтеся	про	місцеву	систему	роздільного	
збору відходів для електронних і електричних 
виробів, а також акумуляторних батарей. 
Дотримуйтеся	місцевих	правил	і	ніколи	
не викидайте виріб і акумуляторні батареї 
зі звичайними побутовими відходами. 
Правильна утилізація старих виробів та 
акумуляторних батарей сприяє запобіганню 
можливих негативних наслідків для 
навколишнього середовища й здоров'я 
людей.

 Увага!
•	 	Типова табличка розташована в нижній частині 

динаміка.

Завжди віддавайте свій виріб професіоналу, 
щоб витягти вбудований акумулятор.

Екологічна інформація
Усе зайве пакування не використовувалося. 
Ми намагалися зробити упаковку, яку легко 
розділити на три матеріали: картон (коробка), 
пінополістерол (захист від ударів) і поліетилен 
(мішки, захисний пінопластовий лист.) 

Ваша система складається з матеріалів, які 
можуть бути перероблені спеціалізованими 
підприємствами і використані вдруге. 
Будь ласка, дотримуйтеся місцевих правил 
утилізації пакувальних матеріалів, старих 
акумуляторів і обладнання.

Повідомлення про товарний знак

  
The Bluetooth® Логотип і словесний торговий 
знак є зареєстрованими товарними знаками, 
що належать Bluetooth SIG, Inc., компанія MMD 
Hong Kong Holding Limited використовує такі 
знаки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові 
найменування належать їхнім відповідним 
власникам.

2  Ваш динамік 
Bluetooth 

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до 
Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою 
Philips, зареєструйте виріб за адресою  
www.philips.com/welcome.

Знайомство
За допомогою цього динаміка ви можете: 

•	 прослуховувати	аудіо	з	пристроїв,	
які підтримують Bluetooth, або інших 
зовнішніх пристроїв;

•	 милуватися	миготливим	світлом	під	час	
відтворення музики.

http://www.philips.com/welcome
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Що в коробці
Перевірте вміст пакунка:

 

Quick Start 
Guide

BT150 

Portable speaker

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

•	 Динамік
•	 USB-кабель	для	заряджання
•	 Друковані	матеріали
.

Огляд динаміка

  

5 4 3 2 1

7 6

1 
•	 Увімкнення/вимкнення	динаміка.

2 +
•	 Регулювання	гучності.
•	 У	режимі	Bluetooth	двічі	натисніть,	

щоб відтворити наступну 
композицію.

3 -
•	 Регулювання	гучності.
•	 У	режимі	Bluetooth	двічі	натисніть,	

щоб відтворити попередню 
композицію.

4 
•	 У	режимі	Bluetooth	натисніть,	щоб	

зупинити або відновити відтворення.
•	 Після	підключення	Bluetooth	дайте	

відповідь на вхідний виклик.
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5 
•	 Увійдіть	у	режим	з’єднання	Bluetooth.
•	 Очистьте	інформацію	про	з’єднання	

Bluetooth.
•	 Увімкніть/вимкніть	світло

6 
•	 Зарядіть	вбудований	акумулятор.

7 АУДІОВХІД
•	 Підключіть	зовнішній	аудіопристрій.

3  Початок 
роботи

Завжди дотримуйтесь інструкцій у цьому 
розділі.

Заряджання вбудованого 
акумулятора.
Динамік	живиться	від	вбудованого	
акумулятора.

 Примітка
•	 	Перед	використанням	повністю	зарядіть	

вбудований акумулятор.
•	 	Роз’єм	micro	USB	призначений	тільки	для	

заряджання.
•	 	Акумулятор	має	обмежену	кількість	

циклів заряджання. Термін служби 
акумулятора й кількість циклів 
заряджання залежать від використання 
та налаштування

1  Відкрийте кришку на бічній стороні 
динаміка.

2  Підключіть USB-кабель між
•	 роз’ємом	на	динаміці,	і
•	 роз’ємом	USB	на	комп’ютері.
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Заряджання вбудованого 
акумулятора.

Примітка
•	  Повне заряджання акумулятора триває близько 

3 годин. 

•	  Роз’єм micro USB призначений тільки для 
заряджання.

•	 	Акумулятор	має	обмежену	кількість	циклів	
заряджання. Термін служби акумулятора й кількість 
циклів заряджання залежать від використання та 
налаштування.

Коли рівень заряду акумулятора низький, 
світлодіод блимає червоним кольором. 

Щоб зарядити вбудований акумулятор:
•	 Підключіть	динамік	до	мережі	змінного	

струму за допомогою адаптера (не 
входить у комплект).

Стан 
системи

Стан 
акумулятора

Характеристика 
системи

Увімк. Повністю 
заряджено

Постійний синій

Вимк. Повністю 
заряджено

Світлодіод 
вимкнено
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Увімкнення/вимкнення

2 сек

•	 Щоб	увімкнути	динамік,	натисніть	і	
утримуйте  кнопку понад дві секунди, 
поки не засвітяться світлодіоди.

•	 Щоб	вимкнути	динамік,	знову	натисніть	
і утримуйте  кнопку протягом двох 
секунд.

Примітка
•	 	Динамік	автоматично	вимикається	в	разі	

бездіяльності	протягом	15	хвилин.

4  Відтворення 
з пристроїв 
Bluetooth

За допомогою цього динаміка ви можете 
слухати аудіо з пристроїв, які підтримують 
Bluetooth, і керувати вхідними викликами 
через Bluetooth.

Підключення пристрою 
Bluetooth

Примітка
•	  Переконайтеся, що  на вашому пристрої увімкнено 

функцію Bluetooth, а пристрій налаштовано як 
видимий для всіх інших пристроїв Bluetooth.

•	  Будь-яка перешкода між цим динаміком 
і пристроєм Bluetooth може зменшити робочий 
діапазон.

•	  Тримайте подалі від будь-яких інших електронних 
пристроїв, які можуть викликати перешкоди.

•	  Робочий діапазон між цим динаміком і пристроєм 
Bluetooth становить близько 10 метрів.

1 Переконайтеся, що динамік перебуває в 
режимі з’єднання Bluetooth.
» Світлодіоди швидко блимають синім/

червоним кольором.
» Якщо світлодіоди повільно блимають 

синім/червоним, натисніть і 
утримуйте  протягом двох секунд, 
щоб увійти в режим з’єднання.
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2 На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth 
і виконайте пошук парних пристроїв 
Bluetooth (див. Посібник користувача 
пристрою).

3 Виберіть [Philips BT150] як показано 
на вашому пристрої для з’єднання. За 
потреби введіть «0000» як пароль для 
з’єднання. 
» Після успішного з’єднання динамік 

двічі подає звуковий сигнал, і синій 
світлодіод перестає блимати.

Стан світлодіода Опис

Швидко блимає синій/
червоний 

Готовий до з’єднання 

Повільно блимає 
синій/червоний

Повторне 
підключення 
останнього 
підключеного 
пристрою; очікування 
підключення від 
з’єднаного пристрою

Постійний синій З’єднано

Відтворення з 
підключеного пристрою 
Bluetooth

Примітка
•	  Відтворення музики призупиняється під час 

отримання вхідного виклику і відновлюється після 
його завершення.

Після успішного з’єднання Bluetooth 
відтворіть аудіо на підключеному пристрої.

»	 Аудіо	відтворюється	з	ваших	пристроїв	
Bluetooth на динамік.
•	 Щоб	призупинити	або	відновити	

відтворення, натисніть .
•	 Щоб	відтворити	наступну	

композицію, двічі натисніть «+» і 
двічі натисніть «-» для попередньої 
композиції.

Порада
•	  Відтворення музики призупиняється під час 

отримання вхідного виклику і відновлюється після 
його завершення.

Відключення пристрою

•	 Натисніть	та	утримуйте	  протягом 
2 секунд; 

•	 Вимкніть	динамік;
•	 Вимкніть	Bluetooth	на	пристрої;	або
•	 Перемістіть	пристрій	за	межі	діапазону	

зв'язку.

Повторне підключення 
пристрою
•	 Якщо	увімкнути	динамік,	він	намагається	

автоматично підключитися до останнього 
підключеного пристрою;

•	 Якщо	не	вдалося,	виберіть	[Philips BT150] 
у меню Bluetooth, щоб почати повторне 
підключення.

Очистьте інформацію про 
з’єднання 

•	 Натисніть і утримуйте  протягом 
10 секунд.



UK 8

Керування телефонним 
викликом
Після підключення Bluetooth ви можете 
керувати вхідним викликом за допомогою 
цього динаміка. 

Кнопка Функція

Натисніть, щоб 
відповісти на вхідний 
виклик.

Натисніть та 
утримуйте протягом 
двох секунд, щоб 
відхилити вхідний 
виклик.

Під час виклику 
натисніть, щоб 
завершити поточний 
виклик.

Під час виклику 
натисніть та 
утримуйте протягом 
двох секунд, щоб 
перевести виклик на 
мобільний пристрій.

5  Інші функції

Прослуховування 
зовнішнього пристрою
За допомогою цього динаміка ви також 
можете слухати зовнішній аудіопристрій, як-
от MP3-плеєр.

Примітка
•	  Переконайтеся, що відтворення музики через 

Bluetooth зупинено.

•	  Bluetooth вимкнеться автоматично, якщо 
від’єднати кабель аудіовходу.

АУДІОВХІД

1 Відкрийте кришку на бічній стороні 
динаміка.

2 Підключіть аудіокабель (не входить у 
комплект)	з	роз'ємом	3,5	мм	на	обох	
кінцях
•	 до	АУДІОВХІД роз’єму на динаміку, і
•	 гнізда	навушників	на	зовнішньому	

пристрої.

3 Відтворення аудіо на зовнішньому 
пристрої (див. посібник користувача).
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Увімкнення/вимикання 
світла
Під час відтворення музики ви можете 
милуватися ефектом миготливого світла.

Натисніть  увімкнути/вимкнути світло

Примітка
•	  Якщо Bluetooth увімкнено, світло продовжує 

горіти.

•	  Якщо Bluetooth підключений, коли відсутній 
вихідний сигнал, світло вимикається.

•	  Якщо під’єднати аудіокабель, світло буде горіти.

Регулювання гучності
Під час відтворення музики натисніть -/+ щоб 
збільшити або зменшити гучність. 

Порада
•	  Ви можете натиснути та утримувати -/+ щоб 

постійно збільшити або зменшити гучність.

•	  Коли гучність досягає максимуму, динамік двічі 
подає звуковий сигнал.

•	  Під час відтворення через Bluetooth регулятор 
гучності буде синхронізуватися між динаміком і 
пристроєм Bluetooth, якщо пристрій підтримує цю 
функцію.
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6  Технічні 
характеристики

Примітка
•	  Інформація про виріб може змінюватися без 

попереднього повідомлення.

Номінальна 
вихідна потужність 
(підсилювач)

1x4 Вт 
середньоквадратичне 
значення ≤ 1% 
коефіцієнт нелінійних 
спотворень

Показник звукових 
частот

80–16 000 Гц

Динамічна	головка 1x1,5"	повний	діапазон,	
4 Ω

Посилення басів пасивний випромінювач 
1 шт.

Версія Bluetooth V4.2 + EDR

Підтримувані 
профілі Bluetooth

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

Частотний 
діапазон/вихідна 
потужність 
Bluetooth

2,402 ГГц ~ 2,480 ГГц 
промисловий, науковий 
і медичний діапазон / ≤ 
4 дБм (клас 2) 

Вхідний рівень AUX 700 мВ±100 мВ

Водонепроникність IPX7

Вбудований 
акумулятор

Літій-іонний акумулятор 
(3,7	В,	800	мА·год.)

Час відтворення 
в режимі 
акумулятора

Прибл. 8 годин 

Час заряджання Прибл. 3 години 

USB-заряджання 5	В,	1A	/	роз’єм	Micro-
USB

Габарити – 
Основний блок  
(Ш x В x Г)

95	x	95	x	39,5	мм

Вага – Основний 
блок

0,3 кг

7  Усунення 
несправностей

Попередження

•	 	Ніколи не знімайте корпус цього пристрою.

Щоб зберегти гарантію, ніколи не намагайтеся 
відремонтувати систему самостійно. 

Якщо у вас виникли проблеми під час 
використання цього пристрою, перш ніж 
звернутися в сервіс, перевірте такі пункти. 
Якщо проблему не вдається вирішити, 
перейдіть на веб-сторінку компанії Philips 
(www.philips.com/support). У разі звернення 
у Philips переконайтеся, що пристрій, номер 
моделі та серійний номер під рукою.

Загальні
Немає живлення
•	 Зарядіть	динамік.

Немає звуку
•	 Відрегулюйте	гучність	на	цьому	виробі.
•	 Відрегулюйте	гучність	на	підключеному	

пристрої.
•	 Переконайтеся,	що	пристрій	Bluetooth	

перебуває в межах ефективного 
робочого діапазону.

http://www.philips.com/support
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Про пристрій Bluetooth 
Якість звуку погана після підключення до 
пристрою з підтримкою Bluetooth.
•	 Сигнал	Bluetooth	поганий.	Перемістіть	

пристрій ближче до цього виробу або 
усуньте будь-які перешкоди між ними.

Не вдається знайти [Philips BT150] на 
пристрої для з’єднання.

•	 Натисніть	та	утримуйте	  протягом двох 
секунд, щоб увійти в режим з’єднання, а 
потім спробуйте знову.

Не вдається підключитися до пристрою.
•	 На	пристрої	не	увімкнено	функцію	

Bluetooth. Знайдіть у посібнику 
користувача, як увімкнути функцію на 
пристрої.

•	 Вибір	уже	підключено	до	іншого	
пристрою, який підтримує Bluetooth. 
Вимкніть пристрій і повторіть спробу.

З’єднаний пристрій постійно підключається 
і відключається.
•	 Сигнал	Bluetooth	поганий.	Перемістіть	

пристрій ближче до цього виробу або 
усуньте будь-які перешкоди між ними.

•	 Для	деяких	пристроїв	Bluetooth	з'єднання	
може бути автоматично вимкнено з 
метою енергозбереження. Це не вказує 
на несправність цього пристрою.



Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими 
товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і 
використовуються за ліцензією.
Цей виріб було виготовлено і продано під 
відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding 
Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding 
Limited є гарантом щодо цього виробу. 

BT150_00 _UM_V 1.0
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