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Tärkeää

Turvallisuus
Varoitus
• Ä
 lä koskaan poista tämän kaiuttimen kuorta.
• Älä koskaan aseta tätä kaiutinta muiden sähkölaitteiden
päälle.

• Pidä tämä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta,
avotulesta ja lämmöstä

•
•

•
•

•

Käytä vain valmistajan määrittämiä liitososia/
lisävarusteita.
Sisäänrakennettu akku ei saa altistua
kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle
tai vastaavalle
Älä aseta kaiuttimelle mitään vaaraa
aiheuttavia esineitä (esim. kynttilöitä).
Kaiutin täyttää IPX7-vedenpitävyysstandardin
vain, kun USB/AUDIO IN -liitäntä on peitetty
saumattomasti.
Kaiuttimen käyttölämpötila on -10 °C–40 °C.

Huomautus

Vaatimustenmukaisuus

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa
täten, että tämä tuote täyttää direktiivin
2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja
muut asiaan liittyvät säännökset. Löydät
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta
www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen
Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen
hävittäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on
käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu
eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU
soveltamisalaan.

• Tyyppikilpi sijaitsee kaiuttimen pohjassa.

Huomioitavaa
Kaikki laitteelle tehdyt muutokset tai
muokkaukset, joita Philips ei nimenomaisesti ole
hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden
käyttää laitetta.

FI

1

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on
sisäänrakennettu akku tai paristoja, joita
eurooppalainen direktiivi 2013/56/EU koskee,
eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana. Suosittelemme, että viet tuotteen
viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin
huoltokeskukseen, jossa ammattilainen voi poistaa
akun.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden ja akkujen
keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä,
äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen
talousjätteen mukana.Vanhojen tuotteiden,
paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen
auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten
terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Huomio

2	Bluetoothkaiuttimesi
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipstuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja
rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.

• T
 yyppikilpi sijaitsee kaiuttimen pohjassa.

Vie tuote aina ammattihuoltoon sisäänrakennetun
akun poistamiseksi.

Johdanto

Ympäristötiedot

Tämän kaiuttimen avulla voit
• nauttia äänestä Bluetooth-tuen sisältävistä
laitteista, ja
• nauttia vilkkuvasta valosta musiikin toiston
aikana.

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty
pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkauksesta
helposti jaoteltavan kolmeen eri materiaaliin:
pahvi (laatikko), polystyreenivaahto (pehmuste) ja
polyeteeni (pussit, suojakalvot).
Järjestelmäsi muodostuu materiaaleista, jotka
voidaan kierrättää ja uudelleenkäyttää, jos alalle
erikoistunut yritys purkaa sen. Huomioi paikalliset
määräykset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden
paristojen ja käytettyjen laitteiden hävittämisestä.

Huomautus tavaramerkistä
Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth
SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä
ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää
näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja
tuotenimet kuuluvat niiden omistajille.
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Pakkauksen sisältö

Kaiuttimen yleiskuvaus

Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

5
Portable speaker

4

2

3

1

Quick Start
Guide

BT150

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

•
•
•
.

Kaiutin
USB-kaapeli latausta varten
Painetut materiaalit

7

6

1
•

Kytke virta päälle tai pois.

2

+
• Säädä äänenvoimakkuutta.
• Bluetooth-tilassa paina kahdesti
toistaaksesi seuraavan raidan.

3

•
•

Säädä äänenvoimakkuutta.
Bluetooth-tilassa paina kahdesti
toistaaksesi edellisen raidan.

4
•
•
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Bluetooth-tilassa paina tauottaaksesi tai
jatkaaksesi toistoa.
Bluetooth-yhteyden jälkeen paina
vastataksesi saapuvaan puheluun.

5
•
•
•

Siirry Bluetooth-laiteparin
muodostustilaan.
Tyhjennä Bluetooth-laiteparitiedot.
Kytke valo päälle/pois

•

Lataa sisäänrakennettu akku.

6
7

AUDIO IN
• Yhdistä ulkoinen audiolaite.

3 Aloitus
Noudata aina tämän luvun ohjeita peräkkäisessä
järjestyksessä.

Lataa sisäänrakennettu
akku
Kaiutin saa virtaa sisäänrakennetusta, ladattavasta
akusta.

Huomautus
•
•
•

L ataa sisäänrakennettu akku täyteen ennen
käyttöä.
Micro-USB-liitäntä on tarkoitettu vain
lataamiseen.
Ladattavalla akulla on rajoitettu määrä
lataussyklejä. Akun kestoikä ja lataussyklien
määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan
1
2
•
•
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 äännä auki kansi kaiuttimen sivulta.
K
Liitä USB-kaapeli
kaiuttimen liittimen ja
tietokoneen USB-liittimen välille.

Lataa sisäänrakennettu
akku
Huomautus
 kun lataaminen täyteen kestää noin 3 tuntia.
• A
• Micro-USB-liitäntä on tarkoitettu vain lataamiseen.
• Ladattavalla akulla on rajoitettu määrä lataussyklejä.
Akun kestoikä ja lataussyklien määrä vaihtelee käytön
ja asetusten mukaan.

Kun akun varaus on vähissä, LED vilkkuu
punaisena.

Ladataksesi sisäänrakennetun akun:
•

FI

Yhdistä kaiutin vaihtovirtalähteeseen
muuntajalla (ei sisälly toimitukseen).

5

Järjestelmän Akun tilan
tila

Järjestelmän
toiminta

Päällä

Täyteen ladattu Jatkuva sininen

Pois päältä

Täyteen ladattu Led ei pala

Kytke päälle/pois

2 s.

•
•

Kytkeäksesi kaiuttimen päälle paina ja pidä
kohtaa
yli kaksi sekuntia, kunnes LED
syttyy.
Sammuttaaksesi kaiuttimen paina ja pidä
kohtaa
uudelleen kaksi sekuntia.

4	Toisto
Bluetoothlaitteista
Tämän kaiuttimen avulla voit kuunnella ääntä
Bluetoothia tukevista laitteista ja ohjata saapuvia
puheluita Bluetoothin kautta.

Yhdistä Bluetooth-laite
Huomautus
• Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä
laitteessasi, ja että laitteesi on asetettu näkyväksi muille
Bluetooth-laitteille.

Huomautus
• Kaiutin sammuu automaattisesti kun se on

• Kaikki esteet tämän kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen
välillä voivat pienentää toimintaetäisyyttä.

käyttämättömänä 15 minuuttia.

• Pidä se poissa kaikista muista elektronisista laitteista,
jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

• Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen
toimintaetäisyys on noin 10 m.

1
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Varmista, että kaiutin on Bluetooth-laiteparin
muodostustilassa.
» LEDeissä vilkkuu nopeasti sininen/
punainen.
» Jos LEDit vilkkuvat hitaasti sininen/
punainen, niin paina ja pidä kohtaa
kaksi sekuntia siirtyäksesi laiteparin
muodostustilaan.

2

Ota Bluetooth-laitteessasi Bluetooth
käyttöön, ja etsi Bluetooth-laitteita, jotka
voidaan liittää laitepariksi (katso kunkin
laitteen käyttöohjetta).

3

Valitse laiteparin muodostusta varten [Philips
BT150], joka näkyy laitteessasi.Tarvittaessa
anna ”0000” laiteparin muodostuksen
salasanaksi.
» Onnistuneen yhdistämisen jälkeen
kaiutin piippaa kaksi kertaa ja sininen
LED lakkaa vilkkumasta.

Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu
onnistuneesti, toista ääntä yhdistetystä laitteesta.
» Äänen suoratoisto Bluetooth-laitteestasi
kaiuttimeen.
• Tauottaaksesi tai jatkaaksesi toistoa,
paina
.
• Toistaaksesi seuraavan raidan paina
+ kaksi kertaa ja paina - toistaaksesi
edellisen raidan.
Vihje
• Musiikin toisto pysähtyy, kun puhelu saapuu, ja jatkuu,
kun puhelu päättyy.

Katkaise laitteen yhteys
•
LEDien toiminnot

Kuvaus

Nopeasti vilkkuva
sininen/punainen

Valmiina laiteparin
muodostamiseen

Hitaasti vilkkuva
sininen/punainen

Viimeksi
yhdistetyn laitteen
uudelleenyhdistäminen;
Odotetaan yhteyttä
laitepariksi liitetyltä
laitteelta

Jatkuva sininen

Yhdistetty

•
•
•

Muodosta laitteen
yhteys uudelleen
•

•

Toisto liitetystä
Bluetooth-laitteesta
Huomautus
• Musiikin toisto pysähtyy, kun puhelu saapuu, ja jatkuu,
kun puhelu päättyy.
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Paina ja pidä painettuna kahden sekunnin
ajan;
Kytke kaiutin pois päältä;
Poista Bluetooth käytöstä laitteessasi; tai
Siirrä laite tietoliikenteen kantaman
ulkopuolelle.

Kun kytket tämän kaiuttimen päälle
seuraavan kerran, se yrittää automaattisesti
muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettyyn
laitteeseen;
Jos se ei onnistu, valitse [Philips BT150]
Bluetooth-valikostasi aloittaaksesi yhteyden
muodostaminen uudelleen.

Poista pariliitostiedot
•

Paina ja pidä painettuna

10 sekunnin ajan.

Hallitse puheluitasi
Bluetooth-yhteyden jälkeen voit ohjata saapuvia
puheluita tällä kaiuttimella.
Painike

5	Muut
ominaisuudet

Toiminto
Paina vastataksesi
saapuvaan puheluun.
Paina ja pidä kaksi
sekuntia hylätäksesi
saapuvan puhelun.
Paina puhelun aikana
lopettaaksesi puhelun.
Puhelun aikana paina
ja pidä kaksi sekuntia
siirtääksesi puhelun
mobiililaitteeseesi.

Kuuntele ulkoista
laitetta
Tämän kaiuttimen avulla voit kuunnella ulkoisia
äänilaitteita kuten MP3-soittimia.
Huomautus
 armista, että musiikin toisto Bluetoothin kautta
• V
pysäytetään.

• Bluetooth katkaisee yhteyden automaattisesti, kun
äänen tulokaapeli kytketään.

ADUIO IN

1
2

3
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Käännä auki suojakansi kaiuttimen sivulta.
Yhdistä molemmista päistä 3,5 mm
liittimillä varustettu äänikaapeli (ei sisälly
toimitukseen)
• AUDIO IN -liittimeen tässä kaiuttimessa,
ja
• ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
Toista ääntä ulkoiselta laitteelta (katso sen
käyttöohjetta).

Kytke valo päälle/pois
Musiikin toiston aikana voit nauttia välkkyvästä
valotehosteesta.
Paina

kytkeäksesi valon päälle/pois

Huomautus
• Jos Bluetooth on yhdistetty, valo pysyy päällä.
• Jos Bluetooth on yhdistetty kun signaalilähtöä ei ole,
valo sammuu.

• Jos yhdistetään äänikaapeli, valo pysyy palamassa.

Säädä
äänenvoimakkuutta
Paina musiikin toiston aikana -/+ suurentaaksesi
tai pienentääksesi äänenvoimakkuutta.
Vihje
• Voit painaa ja pitää -/+ alhaalla vähentääksesi tai
lisätäksesi äänenvoimakkuutta yhtäjaksoisesti.

• Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimin, kaiutin
piippaa kaksi kertaa.

• Bluetooth-toiston aikana äänenvoimakkuuden hallinta
synkronoidaan kaiuttimen ja Bluetooth-laitteesi välillä,
jos laitteesi tukee tätä toimintoa.
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6	Tekniset
tiedot

7	Vianmääritys
Varoitus
• Älä koskaan poista tämän laitteen kuorta.

Huomautus
• Tässä käsikirjassa annetut tiedot voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.

Nimellislähtöteho 1 x 4 W RMS ≤ 1 % THD
(vahvistin)
Akustinen
taajuusvaste

80–16 000 Hz

Kaiutinelementti 1 x 1,5" täysalue, 4 Ω
Basson korostus

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse
korjata järjestelmää.
Jos kohtaat ongelmia käyttäessäsi tätä laitetta,
tarkista seuraavat kohdat ennen huoltopyyntöä.
Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin verkkosivulle
(www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä
Philipsiin niin varmista, että laite on lähellä ja
mallinumero sekä sarjanumero ovat käytettävissä.

1 passiivisäteilijä

Bluetooth-versio V4.2 + EDR

Yleistä

Tuetut Bluetooth- HFP V1.7, HSP A2DP V1.3,
profiilit
AVRCP v1.6

Ei virtaa

Bluetoothtaajuusalue /
lähtöteho

2,402 GHz ~ 2,480 GHz
ISM-kaista / ≤ 4 dBm (luokka
2)

AUX-tulotaso

700 mV ±100 mV

Vesitiiviys

IPX7

Sisäänrakennettu Litium-ioniakku
akku
(3,7 V, 800 mAh)
Toistoaika
akkutilassa

Noin 8 tuntia

Latausaika

Noin 3 tuntia

USB-lataus

5 V, 1 A / Micro-USB-liitin

Mitat - Pääyksikkö 95x 95 x 39,5 mm
(L x K x S)
Paino –
Pääyksikkö

FI
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0,3 kg

•

Lataa kaiutin.

Ei ääntä
•
•
•

Säädä tämän tuotteen äänenvoimakkuutta.
Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
Varmista, että Bluetooth-laitteesi on
tehokkaan toiminta-alueen sisäpuolella.

Tietoja Bluetoothlaitteesta
Äänen laatu on huono, kun on muodostettu
yhteys Bluetoothia tukevaan laitteeseen.
•

Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laite
lähemmäksi tätä tuotetta, tai poista kaikki
esteet niiden väliltä.

Laitetta [Philips BT150] ei löydy pariliitoksen
muodostamista varten.
•

Paina ja pidä kohtaa kaksi sekuntia
siirtyäksesi laiteparin muodostustilaan, ja
yritä sitten uudelleen.

Ei voi muodostaa yhteyttä laitteeseen.
•
•

Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole otettu
käyttöön. Katso laitteen käyttöohjeesta
ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
Tuote on jo yhdistetty toiseen Bluetoothlaitteeseen. Katkaise laitteen yhteys ja yritä
uudelleen.

Laitepariksi liitetty laite yhdistää ja katkaisee
yhteyden jatkuvasti.
•
•

FI

Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laite
lähemmäksi tätä tuotetta, tai poista kaikki
esteet niiden väliltä.
Joissakin laitteissa Bluetooth-yhteys
poistetaan automaattisesti käytöstä
virransäästöominaisuutena.Tämä ei ilmaise
mitään tuotteen toimintahäiriötä.
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Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke
Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita
käytetään lisenssillä.
Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD
Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien
vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on
tämän tuotteen takaaja.
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