Användarmanual
Bärbar högtalare
BT150

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support
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1

Viktigt

Säkerhet
Varning
• T
 a aldrig bort höljet på denna högtalare.
• Placera aldrig högtalaren på annan elektrisk utrustning.
• Håll denna högtalare borta från direkt solljus, öppen
eld eller värme

Efterlevnad

Härmed förklarar Philips att denna produkt
överensstämmer med de väsentliga kraven och
andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/
EU. Du kan hitta konformitetsdeklarationen på
www.philips.com/support.

Omtanke om miljön
Kassering av din gamla produkt och batteri

•
•
•
•

•

Använd endast tillbehör som anges av
tillverkaren.
Batteriet ska inte utsättas för överdriven
värme, såsom solsken, eld eller liknande
Placera inte några källor till fara på
högtalaren (t ex tända ljus).
Högtalaren kan endast uppfylla IPX7vattentäthet när USB/AUDIO IN-uttaget
täcks för hermetiskt.
Högtalarens driftstemperatur är från -10 °C
till 40 °C.

Din produkt är konstruerad och tillverkad av
högkvalitativa material och komponenter, som
kan återvinnas och återanvändas.

Denna symbol på en produkt innebär att
produkten omfattas av det europeiska direktivet
2012/19/EU.

Obs
• Typskylten är placerad under högtalaren.

Observera
Eventuella ändringar eller modifieringar som
gjorts på denna enhet som inte uttryckligen
godkänts av Philips kan upphäva användarens
behörighet att använda utrustningen.
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Denna symbol betyder att produkten innehåller
ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas
av EU-direktiv 2013/56/EU, som inte kan kasseras
med vanligt hushållsavfall.Vi rekommenderar
starkt att du tar din produkt till en officiell
samlingspunkt eller ett Philips servicecenter för
att få en yrkesman att ta bort det laddningsbara
batteriet.

Informera dig om det lokala
källsorteringssystemet för elektriska och
elektroniska produkter och uppladdningsbara
batterier. Följ lokala regler och släng aldrig
produkten och laddningsbara batterier med
vanligt hushållsavfall. Korrekt förvaring av gamla
produkter och uppladdningsbara batterier hjälper
till att förhindra negativa konsekvenser för miljön
och människors hälsa.
Var försiktig
• T
 ypskylten är placerad under högtalaren.

Ta alltid din produkt till en yrkesman för att ta
bort det inbyggda batteriet.
Miljöinformation
All onödig förpackning har utelämnats.Vi har
försökt göra förpackningen lätt att skilja i tre
material: kartong (lådan), polystyrenskum
(buffert) och polyeten (påsar, skyddande
skumplåt.)
Ditt system består av material som kan återvinnas
och återanvändas om det är demonterat
av ett specialiserat företag. Observera de
lokala föreskrifterna om återvinning av
förpackningsmaterial, uttömda batterier och
gammal utrustning.

Varumärken
Bluetooth® Varunamn och logotyper är
registrerade varumärken som ägs av Bluetooth
SIG, Inc. och någon användning av sådana
märken av MMD Hong Kong Holding Limited
är licensierad. Andra varumärken och varunamn
tillhör sina respektive ägare.
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2	Din
Bluetoothhögtalare
Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För
att dra full nytta av det stöd som Philips erbjuder,
registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.

Introduktion
Med den här högtalaren kan du
• njuta av ljud från Bluetooth-aktiverade
enheter eller andra externa enheter, och
• njuta av blinkande ljus under
musikuppspelning.

Vad finns i lådan?

Översikt av högtalaren

Kontrollera och identifiera innehållet i din
förpackning:

5

Portable speaker

4

2

3

1

Quick Start
Guide

BT150

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

•
•
•
.

Högtalare
USB-kabel för laddning
Tryckt informationsmaterial

7

6

1
•

Sätt på och stäng av högtalaren.

2

+
• Justera volymen.
• I Bluetooth-läge, tryck två gånger för att
spela nästa spår.

3

•
•

Justera volymen.
I Bluetooth-läge, tryck två gånger för att
spela föregående spår.

4
•
•
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I Bluetooth-läge trycker du för att pausa
eller fortsätta spela.
Efter Bluetooth-anslutning, svara på ett
inkommande samtal.

5
•
•
•

Påbörja parkoppling med Bluetooth
Rensa Bluetooth
parkopplingsinformation.
Sätt på och stäng av lampan.

•

Ladda det inbyggda batteriet.

6
7

AUDIO IN
• Anslut en extern ljudenhet.

3 Komma igång
Följ alltid anvisningarna i detta kapitel i ordning.

Ladda det inbyggda
batteriet
Högtalaren drivs av ett inbyggt laddningsbart
batteri.

Obs
•
•
•

L adda det inbyggda batteriet helt, före
användning.
Micro USB-uttaget är endast för laddning.
Uppladdningsbart batteri har ett begränsat
antal laddningscykler. Batterilivslängd och
antal laddningscykler varierar beroende på
användning och omgivning
1
2
•
•
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F äll upp locket på sidan av högtalaren.
Anslut USB-kabeln mellan
uttag på högtalare och
ett USB-uttag på en dator.

Ladda det inbyggda
batteriet
Obs
 et tar ungefär 3 timmar att ladda batteriet helt.
• D
• Micro USB-uttaget är endast för laddning.
• Det uppladdningsbara batteriet har ett begränsat
antal laddningscykler. Batterilivslängd och antal
laddningscykler varierar beroende på användning och
omgivning.

När batterinivån är låg blinkar lysdioden röd.

För att ladda det inbyggda batteriet:
•

SV

Anslut högtalaren till nätström med hjälp av
adaptern (medföljer ej).

5

Systemstatus Batteristatus Systembeteenden
På

Full laddning

Fast blå

Av

Full laddning

LED släcks

Sätt på/stäng av

2 sek.

•
•

För att slå på högtalaren, tryck och håll ner
i mer än två sekunder tills LED-lamporna
lyser.
För att stänga av högtalaren, tryck och håll
ner
i två sekunder igen.
Obs

4	Spela från
Bluetoothenheter
Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud
från Bluetooth-aktiverade enheter och styra
inkommande samtal via Bluetooth.

Ansluta till bluetoothenhet
Obs
• Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din
enhet, och att enheten är inställd som synlig för alla
andra Bluetooth-enheter.

• Högtalaren stängs av automatiskt när den har varit
inaktiv i 15 minuter.

• Hinder mellan denna högtalare och en Bluetoothenhet kan minska driftområdet.

• Håll dig borta från annan elektronisk apparat som kan
orsaka störningar.

• Det operativa avståndet mellan denna högtalare och
en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

1
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Se till att högtalaren är i Bluetoothparkopplingsläge.
» LED-lamporna blinkar snabbt i blått/rött.
» Om LED-lampor blinkar långsant i
blått/rött trycker du och håller i två
sekunder för att go till parkopplingsläge.

2

På din Bluetooth-enhet aktiverar du
Bluetooth och söker efter Bluetoothenheter som kan parkopplas (se
användarmanualen för respektive enhet).

3

Välj [Philips BT150] som visas på din enhet
som ska parkopplas.Vid behov, mata in
“0000” som lösenord för parkoppling.
» Efter lyckad anslutning piper högtalaren
två gånger, och den blå LED-lampan
slutar blinka.

Efter lyckad Bluetooth-anslutning kan du spela
upp ljud på den anslutna enheten.
» Ljud sänds från din Bluetooth-enhet till
högtalaren.
• För att pausa eller återuppta
uppspelning trycker du
.
• För att spela upp nästa spår trycker du
+ två gånger, och trycker två gånger för
föregående spår.
Tips
• Musikuppspelning pausas vid inkommande samtal och
återupptas när samtalet avslutas.

Koppla ur en enhet
LED-funktioner

Beskrivning

Blinkar snabbt i blått/
rött

Redo för parkoppling

Blinkar långsamt i blått/ Återanslutning av den
rött
senast anslutna enheten;
Väntar på anslutning
från den parade
enheten
Fast blå

Ansluten

Spela upp från en
ansluten Bluetoothenhet
Obs
• Musikuppspelning pausas vid inkommande samtal och
återupptas när samtalet avslutas.
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•
•
•
•

Tryck och håll i två sekunder;
Stäng av högtalaren;
Avaktivera Bluetooth på din enhet; eller
Flytta enheten utanför driftområdet.

Återanslut en enhet
•
•

När du sätter på högtalaren försöker den
att ansluta den senast anslutna enheten
automatiskt igen;
Om det misslyckas väljer du [Philips BT150]
på din Bluetooth-meny för att starta
återanslutning.

Rensa
parkopplingsinformation
•

Tryck och håll

i 10 sekunder.

Styr ditt telefonsamtal
Efter Bluetooth-anslutning kan du styra ett
inkommande samtal med den här högtalaren.
Knapp

5	Andra
funktioner

Funktion
Tryck för att svara på
ett inkommande samtal.
Håll intryckt i två
sekunder för att avvisa
ett inkommande samtal.
Under ett samtal
trycker du för att
avsluta det pågående
samtalet.

Lyssna på en extern
enhet
Med denna högtalare kan du också lyssna på en
extern ljudenhet som en MP3-spelare.
Obs
• Se till att musikuppspelning via Bluetooth är stoppad.
• Bluetooth kopplas bort automatiskt när du ansluter en
ljudingångskabel.

Under ett samtal
håller du intryckt i
två sekunder för att
överföra samtalet till
din mobila enhet.
ADUIO IN

1
2

3
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Öppna skyddslocket på sidan av högtalaren.
Anslut en ljudingångskabel (medföljer ej)
med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till
• AUDIO IN uttaget på denna högtalare
och
• hörlursuttaget på den externa enheten.
Spela ljud på den externa enheten (se dess
användarmanual).

Sätt på/stäng av
ljuseffekterna
Under musikuppspelning kan du njuta av de
blinkande ljuseffekterna.
Tryck

för att sätta på/stänga av ljuseffekterna

Justera ljudvolymen
Tryck -/+ under uppspelning för att öka
respektive minska ljudvolymen.
Tips
• Du kan hålla -/+ nedtryckta för att kontinuerligt öka

Obs
 m Bluetooth är ansluten lyser lampan.
• O
• Om Bluetooth är ansluten, utan någon signalutmatning
släcks lampan.

• Om du ansluter en ljudkabel kommer lampan att
fortsätta lysa.
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respektive minska ljudvolymen.

• När volymen når maximal nivå piper högtalaren två
gånger.

• Under Bluetooth-uppspelning synkroniseras
volymkontrollen mellan högtalaren och din Bluetoothenhet så länge som enheten stöder den funktionen.

6	Specifikationer

7	Felsökning

Obs

Varning

• Produktinformationen kan ändras utan föregående
meddelande.

Specificerad
uteffekt
(förstärkare)

1x4 W RMS ≤ 1 % THD

Akustiskt
frekvenssvar

80-16000 Hz

Högtalarelement 1x1.5 tum helregister, 4 Ω
Basförstärkning

1 passiv radiator

Bluetoothversion

V4.2 + EDR

• Ta aldrig bort höljet på denna enhet.

För att hålla garantin giltig, försök aldrig reparera
systemet själv.
Om du stöter på problem när du använder den
här enheten, kontrollera följande punkter innan
du begär service. Om problemet kvarstår, gå till
Philips webbplats (www.philips.com/support). När
du kontaktar Philips, kontrollera att enheten är i
närheten och modellnummer och serienummer
är tillgängliga.

Bluetooth-stödda HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP
profiler
V1.6

Allmänt

Bluetooth
frekvensband/
uteffekt

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

Ingen laddning

AUX ingående
nivå

700 mV - 100 mV

Vattenskydd

IPX7

Inbyggt batteri

Litiumjonbatteri
(3,7 V, 800 mAh)

Uppspelningstid i Ca. 8 timmar
batteriläge
Laddningstid

Ca. 3 timmar

USB-laddning

5 V, 1 A ; Micro-USB socket

Dimensioner
huvudenhet
(b x h x d):

95 x 95 x 39,5 mm

Vikt Huvudenhet

0,3 kg
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•

Ladda högtalaren.

Inget ljud
•
•
•

Justera ljudvolymen på denna produkt.
Justera ljudvolymen på  den anslutna
enheten.
Se till att din Bluetooth-enhet är inom
effektivt driftavstånd.

Om Bluetooth-enheten
Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning till en
Bluetooth-aktiverad enhet.
•

Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta
enheten närmare den här produkten eller
ta bort eventuella hinder mellan dem.

Misslyckas med att hitta [Philips BT150] på
enhet för parkoppling.
•

Håll intryckt i två sekunder för att gå till
parkopplingsläge, och försök sedan igen.

Kan inte ansluta till enheten.
•
•

Bluetooth-funktionen hos enheten är inte
aktiverad. Se bruksanvisningen för enheten
för information om hur funktionen aktiveras.
Denna produkt är redan ansluten till en
annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla
bort den enheten och försök igen.

Den parkopplade enheten ansluter och kopplar
från hela tiden.
•
•

SV

Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta
enheten närmare den här produkten eller
ta bort eventuella hinder mellan dem.
För vissa enheter kan Bluetoothanslutningen automatiskt stängas av som en
energisparfunktion. Detta indikerar något fel
på denna produkt.
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Philips och Philips sköldemblem är registrerade
varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och
används under licens.
Denna produkt har tillverkats av och säljs under
ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller ett
av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding
Limited är garanten för denna produkt.
BT150_00 _UM_V 1.0

