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Dôležité

Bezpečnosť
Varovanie
• N
 ikdy nedávajte dole puzdro z tohto reproduktora.
• Tento reproduktor nikdy nedávajte na iné elektrické
vybavenie.

• Tento reproduktor uchovajte z dosahu priameho
slnečného svetla, otvoreného ohňa alebo tepla

•
•
•

•

•

Používajte len prípojné zariadenia alebo
príslušenstvo odporúčané výrobcom.
Batériu nevystavujte nadmernému teplu, ako
napríklad slnečnému svetlu, ohňu atď.
Na reproduktor nedávajte žiadne
nebezpečné predmety (napr. zapálené
sviečky).
Reproduktor dosahuje štandard
vodotesnosti IPX7 len vtedy, keď je kryt
konektora USB/AUDIO IN úplne zakrytý.
Prevádzková teplota reproduktora je od
-10 °C do 40 °C.

Poznámka
• Typový štítok sa nachádza na spodnej strane
reproduktora.

Poznámka
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na
tomto zariadení, ktoré výslovne neschválila
spoločnosť Philips, by mohli spôsobiť, že
používateľ stratí oprávnenie na prevádzku
vybavenia.
SK

1

Dodržiavanie predpisov

Týmto spoločnosť Philips prehlasuje, že tento
produkt je v súlade so základnými požiadavkami
a inými relevantnými ustanoveniami smernice
2014/53/EÚ. Prehlásenie o zhode môžete nájsť
na lokalite www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné
prostredie
Likvidácia vášho starého produktu a batérie

Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z
vysokokvalitných materiálov a komponentov,
ktoré sa dajú recyklovať a opätovne použiť.

Tento symbol na produkte znamená, že produkt
spadá pod európsku smernicu 2012/19/EÚ.

Tento symbol znamená, že produkt obsahuje
vstavanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje
európska smernica 2013/56/EÚ, ktorá sa nedá
zlikvidovať v bežnom komunálnom odpade.
Výslovne odporúčame, aby ste svoj produkt
zaniesli do oficiálneho zberného miesta alebo
do servisného strediska spoločnosti Philips, aby
nabíjateľnú batériu vybral odborník.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného
zberu pre elektrické a elektronické produkty a
nabíjateľné batérie. Dodržujte miestne pravidlá a
nikdy produkt a nabíjateľné batérie nelikvidujte v
bežnom komunálnom odpade. Správna likvidácia
starých produktov a nabíjateľných batérií pomáha
zabrániť negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Upozornenie
• T
 ypový štítok sa nachádza na spodnej strane
reproduktora.

Za účelom vybratia vstavanej batérie vždy
zaneste svoj produkt k profesionálovi.
Informácie o ochrane životného prostredia
Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali.
Pokúsili sme sa, aby sa balenie dalo jednoducho
separovať do troch materiálov: kartón (krabica),
polystyrénová pena (vytlmenie) a polyetylén
(vrecká, vrstva ochrannej peny).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú
recyklovať a opätovne použiť, ak ho rozoberie
špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne
nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich
materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Poznámka k ochranným
známkam
Slovná známka a logá Bluetooth® sú registrované
ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto
známok spoločnosťou MMD Hong Kong
Holding Limited je v rámci licencie.Všetky
ostatné ochranné známky a ochranné názvy sú
vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
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2	Váš
Bluetooth
reproduktor
Blahoželáme vám k vašej kúpe a vitajte u
spoločnosti Philips! Aby ste naplno profitovali
z podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka,
zaregistrujte si svoj produkt na lokalite
www.philips.com/welcome.

Úvod
S týmto reproduktorom si môžete
• vychutnať zvuk zo zariadení s podporou
Bluetooth alebo z iných externých zariadení
a
• vychutnať si blikajúce svetlá počas
prehrávania hudby.

Čo je v balení

Prehľad reproduktora

Skontrolujte a identifikujte obsah vášho balenia:

5
Portable speaker

4

2

3

1

Quick Start
Guide

BT150

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

•
•
•
.

Reproduktor
USB kábel na nabíjanie
Tlačené materiály

7

6

1
•

Zapnutie alebo vypnutie reproduktora.

2

+
• Nastavenie hlasitosti.
• V režime Bluetooth dvojitým stlačením
prehráte nasledujúcu skladbu.

3

•
•

Nastavenie hlasitosti.
V režime Bluetooth dvojitým stlačením
prehráte predchádzajúcu skladbu.

4
•
•
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V režime Bluetooth stlačením
pozastavíte alebo budete pokračovať v
prehrávaní.
Po nadviazaní Bluetooth spojenia
reagujte na prichádzajúci hovor.

5
•

•

Vstúpte do režimu párovania cez
Bluetooth.
Vymažte informácie o párovaní cez
Bluetooth.
Zapnutie/vypnutie svetla

•

Nabite vstavanú batériu.

•

6
7

AUDIO IN
• Pripojte externé zvukové zariadenie.

3 Začíname
Pokyny v tejto kapitole vždy dodržujte v danom
poradí.

Nabitie vstavanej
batérie
Reproduktor sa napája pomocou vstavanej
nabíjateľnej batérie.

Poznámka
•
•
•

 red použitím naplno nabite vstavanú
P
batériu.
Konektor micro USB slúži výlučne na
nabíjanie.
Nabíjateľná batéria má obmedzený počet
cyklov nabíjania. Životnosť batérie a počet
cyklov nabíjania sa odlišuje na základe
používania a nastavenia
1
2
•
•
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Vyklopením otvorte kryt na bočnej
strane reproduktora.
USB kábel pripojte medzi
konektor na reproduktore a
USB konektor na počítači.

Nabitie vstavanej
batérie
Poznámka
 plné nabitie batérie trvá približne 3 hodiny.
• Ú
• Konektor micro USB slúži výlučne na nabíjanie.
• Nabíjateľná batéria má obmedzený počet cyklov
nabíjania. Životnosť batérie a počet cyklov nabíjania sa
odlišuje v závislosti od používania a nastavení.

Keď je batéria takmer vybitá, kontrolka LED bliká
načerveno.

Na nabitie vstavanej batérie:
•

SK

Pripojte reproduktor k sieťovému napájaniu
pomocou adaptéra (nedodáva sa).

5

Stav
Stav batérie
systému

Správanie systému

Svieti

Neprerušovaná
modrá

Plne nabité

Nesvieti Plne nabité

LED sa vypne

Zapnutie/vypnutie

2s

•
•

Reproduktor zapnite stlačením a podržaním
na dlhšie ako dve sekundy, kým sa
nerozsvietia kontrolky LED.
Reproduktor vypnite opätovným stlačením a
podržaním
na dve sekundy.
Poznámka

4	Prehrávanie
z Bluetooth
zariadení
Pomocou tohto reproduktora môžete počúvať
zvuk zo zariadení s podporou Bluetooth a ovládať
prichádzajúce hovory cez Bluetooth.

Pripojenie Bluetooth
zariadenia
Poznámka
• Uistite sa, že funkcia Bluetooth je na vašom zariadení
zapnutá a vaše zariadenie je nastavené ako viditeľné
pre všetky ostatné Bluetooth zariadenia.

• Reproduktor sa automaticky vypne, keď sa nebude
15 minút používať.

• Akákoľvek prekážka medzi týmto reproduktorom
a Bluetooth zariadením môže zmenšiť prevádzkový
dosah.

• Uchovajte z dosahu akýchkoľvek iných elektrických
zariadení, ktoré môžu spôsobovať rušenie.

• Prevádzkový dosah medzi týmto reproduktorom a
Bluetooth zariadením je približne 10 metrov.

1
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Uistite sa, že reproduktor je v režime
párovania cez Bluetooth.
» Kontrolky LED rýchlo blikajú namodro/
načerveno.
» Ak kontrolky LED blikajú namodro/
načerveno pomaly, stlačete a podržte
stlačené na dve sekundy, aby ste
vstúpili do režimu párovania.

2

Na vašom Bluetooth zariadení zapnite
funkciu Bluetooth a vyhľadajte Bluetooth
zariadenia, ku ktorým sa dá spárovať (pozrite
si používateľskú príručku od zariadenia).

3

Na spárovanie si vyberte zariadenie
[Philips BT150] zobrazené na displeji vášho
zariadenia. Ak je to potrebné, tak ako heslo
párovania zadajte „0000“.
» Po úspešnom pripojení reproduktor
dvakrát zapípa a modrá LED kontrolka
prestane blikať.

Po úspešnom Bluetooth pripojení prehrajte zvuk
na pripojenom zariadení.
» Tok zvukových údajov sa bude prehrávať z
vášho Bluetooth zariadenia cez reproduktor.
• Na pozastavenie alebo pokračovanie v
prehrávaní stlačte
.
• Na prehranie nasledujúcej skladby
dvakrát stlačte + a na prehratie
predchádzajúce skladby dvakrát stlačte -.
Tip
• Prehrávanie hudby sa pozastaví, keď prebieha
prichádzajúci hovor a pokračuje, keď sa váš telefónny
hovor skončí.

Odpojenie zariadenia
Stav kontrolky LED

Popis

Rýchle blikanie
namodro/načerveno

Pripravené na párovanie

Pomalé blikanie
namodro/načerveno

Opätovné pripojenie
naposledy pripojeného
zariadenia; čakanie
na pripojenie od
spárovaného zariadenia

Neprerušovaná modrá Pripojené

•
•
•
•

Opätovné pripojenie
zariadenia
•
•

Prehrávanie z
pripojeného Bluetooth
zariadenia
Poznámka
• Prehrávanie hudby sa pozastaví, keď prebieha
prichádzajúci hovor a pokračuje, keď sa váš telefónny
hovor skončí.
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Stlačte a na dve sekundy podržte stlačené ;
Vypnite reproduktor;
Vypnite funkciu Bluetooth na vašom
zariadení; prípadne
Presuňte zariadenie za komunikačný rozsah.

Keď zapnete reproduktor, pokúsi sa
automaticky opätovne pripojiť k naposledy
pripojenému zariadeniu;
Ak nebude úspešný, vyberte zariadenie
[Philips BT150] v ponuke Bluetooth, aby sa
spustilo opätovné pripojenie.

Vymazanie informácií o
spárovaní
•

Stlačte a na 10 sekúnd podržte stlačené .

Ovládanie hovoru z
vášho telefónu
Po Bluetooth pripojení môžete pomocou tohto
reproduktora ovládať prichádzajúci hovor.
Tlačidlo

Funkcia
Stlačením prijmite
prichádzajúci hovor.
Stlačením a
podržaním na dve
sekundy odmietnete
prichádzajúci hovor.
Stlačte počas hovoru,
aby ste ukončili aktuálny
hovor.

5	Iné funkcie
Počúvanie externého
zariadenia
Pomocou tohto reproduktora môžete tiež
počúvať externé zvukové zariadenie, ako
napríklad MP3 prehrávač.
Poznámka
• Uistite sa, že sa zastavilo prehrávanie hudby cez
Bluetooth.

• Bluetooth sa automaticky odpojí, keď sa pripojí kábel
do zvukového vstupu.

Počas hovoru stlačte
a na dve sekundy
podržte stlačené, aby
ste preniesli hovor na
vaše mobilné zariadenie.

SK
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AUDIO IN

1

Otvorte ochranný kryt na bočnej strane
reproduktora.

2

Pripojte kábel zvukového vstupu (nedodáva
sa) s 3,5 mm konektorom na obidvoch
koncoch do
• konektora AUDIO IN na tomto
reproduktore a
• konektora slúchadiel na externom
zariadení.

3

Prehrajte zvuk na externom zariadení
(obráťte sa na jeho používateľskú príručku).

Zapnutie/vypnutie
svetla
Počas prehrávania hudby si môžete vychutnať
efekt blikajúceho svetla.
Stlačením

zapnete/vypnete svetlo

Nastavenie hlasitosti
Počas prehrávania hudby stlačením -/+ zvýšite
alebo znížite hlasitosť.
Tip
• Na priebežné zvýšenie alebo zníženie hlasitosti

Poznámka
 k je pripojené Bluetooth, svetlo svieti aj naďalej.
• A
• Ak je pripojené Bluetooth a nie je vstup signálu, svetlo
sa vypne.

• Ak sa pripojí zvukový kábel, svetlo bude naďalej svietiť.

SK
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môžete stlačiť a podržať stlačené -/+.

• Keď hlasitosť dosiahne maximum, reproduktor dvakrát
zapípa.

• Počas prehrávania cez Bluetooth sa ovládanie hlasitosti
zosynchronizuje medzi reproduktorom a Bluetooth
zariadením, pokiaľ vaše zariadenie túto funkciu
podporuje.

6	Technické
údaje

7	Riešenie
problémov

Poznámka

Varovanie

• Informácie o produkte podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia.

Menovitý
výstupný výkon
(zosilňovač)

1 x 4 W RMS ≤ 1 % THD

Akustická
frekvenčná
odozva

80-16000 Hz

Budič
reproduktora

1x1,5" celorozsahový, 4 Ω

Zdokonalenie
basov

1 ks pasívneho vyžarovača

Verzia Bluetooth V4.2 + EDR

• Nikdy nedávajte dole puzdro tohto zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa
nepokúšajte systém opravovať svojpomocne.
Ak narazíte na problémy pri používaní tohto
zariadenia, pred žiadosťou o servis si pozrite
nasledujúce body. Ak sa problémy nevyriešia,
prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips
(www.philips.com/support). Pri kontaktovaní
spoločnosti Philips sa uistite, že zariadenie je v
okolí a že je dostupné číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné

Podporované
HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP
Bluetooth profily V1.6

Bez napájania

Frekvenčné
ISM pásmo 2,402 GHz ~
pásmo Bluetooth/ 2,480 GHz/≤ 4 dBm (trieda
výstupný výkon 2)

Žiadny zvuk

Úroveň vstupu
AUX

700 mV ± 100 mV

Vodotesnosť

IPX7

Vstavaná batéria Lítium-iónová batéria
(3,7 V, 800 mAh)
Čas prehrávania v Približne 8 hodín
režime batérie
Čas nabíjania

Približne 3 hodiny

Nabíjanie cez
USB

5 V, 1 A/Micro-USB konektor

Rozmery - hlavná 95 x 95 x 39,5 mm
jednotka
(Š x V x H)
Hmotnosť hlavná jednotka
SK
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0,3 kg

•
•
•
•

Reproduktor opätovne nabite.
Nastavte hlasitosť na tomto produkte.
Nastavte hlasitosť na pripojenom zariadení.
Uistite sa, že vaše Bluetooth zariadenie je v
rámci efektívneho prevádzkového dosahu.

Informácie o Bluetooth
zariadení
Kvalita zvuku je po pripojení so zariadením s
podporou Bluetooth nízka.
•

Príjem cez Bluetooth je zlý. Presuňte
zariadenie bližšie k tomuto produktu alebo
odstráňte medzi nimi prekážku.

Vo vašom zariadení sa za účelom párovania
nepodarilo nájsť zariadenie [Philips BT150].
•

Stlačte a podržte stlačené na dve sekundy,
aby ste vstúpili do režimu párovania a potom
to skúste znova.

Nedá sa spojiť so zariadením.
•
•

Nie je zapnutá funkcia Bluetooth zariadenia.
Spôsob aktivovania funkcie nájdete v
používateľskej príručke od zariadenia.
Tento produkt je už spojený s iným
zariadením s podporou Bluetooth. Odpojte
dané zariadenie a potom to skúste znova.

Spárované zariadenie sa nepretržite pripojí a
odpojí.
•
•

SK

Príjem cez Bluetooth je zlý. Presuňte
zariadenie bližšie k tomuto produktu alebo
odstráňte medzi nimi prekážku.
Pri niektorých zariadeniach sa pripojenie cez
Bluetooth môže automaticky deaktivovať
v rámci funkcie úspory energie.Toto
nenaznačuje žiadne zlyhanie tohto produktu.
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Philips a emblém štítu Philips sú registrované
ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.
a používajú sa v rámci licencie.
Tento produkt sa vyrába a predáva v rámci
zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding
Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností
a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited
poskytuje záruku vo vzťahu k tomuto produktu.
BT150_00 _UM_V 1.0

