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1 Fontos!

Figyelem

 • A hangsugárzó borítását megbontani tilos. 
 • Tilos a hangsugárzó bármely alkatrészének a kenése.
 • A hangsugárzót tilos más elektromos berendezésre 

helyezni.
 • Ne tegye ki a hangsugárzót közvetlen napfény, nyílt láng 

vagy hő hatásának.

• Győződjön meg róla, hogy elegendő 
hely van a hangsugárzó körül a megfelelő 
szellőzéshez.

• Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az 
akkumulátorszivárgás személyi sérülést, 
tárgyak/eszközök vagy magának a 
hangszórónak a károsodását okozhatja, 
ezért: 
• Megfelelően helyezze be az 

akkumulátort, ügyeljen a hangszórón 
látható + és - jelölésekre. 

• Ne keverje az elemeket (régi és új, 
vagy szén és alkáli stb.).

• Vegye ki az akkumulátorokat, ha 
hosszabb ideig nem használja a 
hangszórót.

• Az akkumulátorokat óvja a magas 
hőmérséklettől, ne tegye ki például 
közvetlen napfény hatásának, ne 
helyezze tűz közelébe stb.

• Csak a használati utasításban listázott 
tápegységeket használja.

• A hangsugárzót nem érheti nedvesség és 
kifröccsent folyadék. 

• Ne helyezzen a hangsugárzóra semmilyen 
veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, 
égő gyertyát). 

• Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere 
használatos megszakítóeszközként, a 
megszakítóeszköznek mindig szabadon 
hozzáférhetőnek kell lennie.

Megjegyzés

 • A típustábla a készülék alján található.
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2 A Bluetooth 
hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és 
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által 
biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja 
termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés
A hangsugárzó lehetővé teszi, hogy 
Ön Bluetooth eszközről és más külső 
audioeszközről hallgasson zenét.

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:
• Hangsugárzó
• Hálózati adapter
• Rövid használati útmutató
• Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató

 Short User Manual

www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

Question?
Contact 
Philips
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A hangszóró áttekintése

 
a 

• A hangszóró ki- vagy bekapcsolása.

b +/-
• Hangerő beállítása.

abc

d

ef

c  /PAIRING
• Bluetooth párosítási mód megadása.
• Bluetooth kapcsolat megszakítása. 
• Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása.
• Aktuális telefonhívás befejezése.
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d Elemtartó rekesz

e AUDIO IN
• Külső audioeszköz csatlakoztatása.

f DC IN
• Kösse be a tápellátást.
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3	 Kezdő	lépések
A fejezetben bemutatott műveleteket a 
megadott sorrendben végezze el.

Tápegység
A Bluetooth hangsugárzó váltakozó áramú 
hálózatról vagy elemekkel működtethető. 

1.	opció:	Elemekkel/akkumulátorokkal	
történő	áramellátás

Vigyázat

 • Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hőtől, 
napfénytől, illetve tűzforrástól. Az elemeket tilos tűzbe 
dobni.

 • Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat 
használat után megfelelően kell kezelni.

Megjegyzés

 • Az elemek nem részei a tartozékoknak.
 • Ha a LED jelzőfény pirosan villog, cserélje ki az 

elemeket.

1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

 
2 Helyezzen be 4 AA típusú elemet; ügyeljen 

a megfelelő polaritásra (+/-).

  
3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

2	opció:	Hálózati	áramellátás

Vigyázat

 • Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön 
meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a hangszóró 
hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.

Csatlakoztassa a tápkábelt 
• a hangszóró DC IN aljzatához.
• a fali aljzathoz.

 
Bekapcsolás
Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig.

 » A hangsugárzó automatikusan 
Bluetooth módba kapcsol. 

 » A LED-jelzőfény kéken villog. 

Megjegyzés

 • Ha az akkumulátor lemerülőben van, a LED pirosan 
villog.

4 x AA 
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Kikapcsolás
A hangsugárzó a következő esetekben kikapcsol:

• Ismét lenyomva tartja a  gombot 2 
másodpercig; vagy ha

• A Bluetooth-kapcsolat megszakadt 
és 15 percen belül nem csatlakoztat 
hangbemeneti kábelt.

 » A LED-jelzőfény ki van kapcsolva. 

2”
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4 Bluetooth-
eszközök 
használata

Ezzel a hangsugárzóval meghallgathat Bluetooth-
kompatibilis eszközökről származó hangfelvételt 
vagy kezelheti a bejövő hívásokat a Bluetooth-
kapcsolaton keresztül.

Lejátszás Bluetooth-
eszközökről

Megjegyzés

 • Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz kompatibilis-e a 
hangsugárzóval.

 • Mielőtt eszközt párosítana a hangsugárzóval, tekintse 
át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-
kompatibilitással kapcsolatban. 

 • A hangsugárzó maximum 4 párosított eszközt tud 
megjegyezni.

 • Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e 
kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van 
állítva más Bluetooth eszközök számára.

 • A hangsugárzó és a Bluetooth funkciós eszköz között 
lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési 
hatótávolságot.

 • Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más 
elektronikus eszközöktől. 

 • A hangsugárzó és a Bluetooth eszköz közötti optimális 
működési távolság körülbelül 10 méter.

 • Ha a csatlakoztatott mobiltelefonra bejövő hívás 
érkezik, a zenelejátszás szünetel.

1 Tartsa lenyomva a  gombot 2 
másodpercig.
 » A LED-jelzőfény kéken villog.

2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót 
a Bluetooth készüléken, és keressen 
párosítható Bluetooth eszközöket (a 
készülék használati útmutatója szerint).

3 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a 
[Philips	BT3000] elem, válassza ki azt a 
párosítás és a csatlakozás megkezdéséhez. 
Ha szükséges, adja meg a „0000” párosítási 
jelszót. 
 » A sikeres párosítást és csatlakoztatást 

követően a hangsugárzó kétszer 
csipogó hangot ad, és a LED-jelzőfény 
elkezd folyamatosan kéken világítani. 

• Ha nem találja a párosítandó eszközön 
a [Philips	BT3000]  lehetőséget, 
nyomja meg és tartsa lenyomva a 
PAIRING gombot, amíg hangjelzés 
nem hallható, majd próbálja újra.

4 Audio lejátszása a Bluetooth eszközön.
 » Létrejön a hang-adatfolyam a 

Bluetooth-eszközről a hangsugárzóra.
A	Bluetooth-kompatibilis	készülék	
csatlakozásának	bontása:
• Tartsa lenyomva a PAIRING gombot két 

másodpercig;
• Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az 

eszközön; vagy
• helyezze az eszközt a hatótávolságon 

kívülre.
A	Bluetooth-eszköz	ismételt	csatlakoztatása:
• A következő alkalommal, amikor 

bekapcsolja a hangsugárzót, az 
automatikusan az utolsó csatlakoztatott 
eszközhöz fog ismét csatlakozni, vagy

• Bluetooth eszközén válassza a „PHILIPS 
BT3000” elemet a Bluetooth menüben.

Bluetooth	párosítási	mód	megadása:
• Tartsa lenyomva a PAIRING gombot két 

másodpercig;
Másik	Bluetooth-kompatibilis	eszköz	
csatlakoztatása:
• Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót az aktuális 

eszközön, majd csatlakoztassa a másik 
eszközt.

LED-jelzőfény Leírás
Villogó kék Csatlakozás;

Várakozás a társításra
Folyamatos kék Csatlakoztatva
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Telefonhívás	kezelése
A Bluetooth-kapcsolat létrehozását követően 
kezelheti a bejövő hívásokat ezzel a 
hangsugárzóval. 

Gomb Funkció
Nyomja meg a bejövő hívás 
fogadásához.
Tartsa nyomva 2 másodpercig a bejövő 
hívás elutasításához.
Hívás közben ezzel a gombbal fejezheti 
be az aktuális hívást.
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5	 Egyéb	jellemzők

Külső	eszköz	hallgatása
A hangsugárzóval külső eszközökről, például 
MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.

Megjegyzés

 • Ellenőrizze, hogy nincs Bluetooth-kapcsolat, illetve 
hogy a zenelejátszás a Bluetooth-kapcsolaton keresztül 
szüneteltetve van.

1 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt 
(külön kapható) egy 3,5 mm-es csatlakozó 
mindkét végével 
• a hangsugárzó AUDIO IN aljzatához, 

és
• a külső audioeszköz fejhallgató-

csatlakozójához.
 » A hangszóró automatikusan Audio-in 

üzemmódra kapcsol.

2 Audio lejátszása külső eszközről (lásd az 
eszköz használati útmutatóját).

  

Hangerő	beállítása
Lejátszás közben a + illetve - gombot ismételten 
megnyomva növelheti vagy csökkentheti a 
hangerőt. 

Tanács

 •  A hangerő folyamatos növeléséhez vagy 
csökkentéséhez 2 másodpercig tartsa lenyomva a + 
illetve - gombot.
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6 Termékadatok
Megjegyzés

 • A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül 
módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő
Kimeneti összteljesítmény 5 W
Jel-zaj arány > 67 dB
Audiobemenet 600 mV RMS 

20 kOhm

Bluetooth
Bluetooth verzió 3.0 verzió
Támogatott profilok HFP, A2DP, AVRCP
Hatótávolság 10 m (szabad területen)

Általános	információk
Tápellátás
 - Tápfeszültség 
(hálózati adapter)

Hálózati adapter A:
Márkanév: PHILIPS;
Típus: AS100-050-
AE150;
Bemenet: 100-240 V~, 
50/60 Hz, 0,5 A;
Kimenet: 5 V  1,5 A
Hálózati adapter B:
Márkanév: PHILIPS;
Típus: SAW12-050-
1500GD;
Bemenet: 100-240 V~, 
50/60 Hz, 0,3 A;
Kimenet: 5 V  1,5 A

 - Elem 4 x 1,5 V LR6 AA

Teljesítményfelvétel 1,95 W
Méretek - Főegység 
(Sz x Ma x Mé)

280 x 121 x 93 mm

Tömeg - Főegység 1,3 kg
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7 Hibakeresés
Figyelem

 • A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert 
ezzel a garancia érvényét veszíti. 
Ha a készülék használata során problémákba 
ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt 
szakemberhez fordulna. Ha a probléma 
továbbra is fennáll, látogasson el a Philips 
weboldalára (www.philips.com/support) Amikor 
felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, 
tartózkodjon a készülék közelében, és készítse 
elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Általános
Nincs	áram
 • Ellenőrizze, hogy a hangsugárzó tápkábel 

csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
 • Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a 

csatlakozóaljzatban.
 • Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok 

behelyezése megfelelő-e.
Nincs	hang,	vagy	torz	a	hang
 • Állítsa be a készülék hangerejét.
 • A csatlakoztatott eszközön állítsa be a 

hangerőt.
A hangszóró nem reagál
 • Indítsa újra a hangszórót.

A	LED-jelzőfény	ötször	kéken	felvillan,	
és a hangszóró nem válaszol a gombok 
megnyomására. 
 • A hangszóró DEMÓ módban van. Az 

üzemmódból történő kilépéshez nyomja 
meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a  

 opciót. 

A	Bluetooth	eszközről
Bluetooth-kompatibilis	eszközhöz	való	
csatlakozást	követően	a	hang	rossz	minőségű.
 • Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt 

közelebb a készülékhez, vagy távolítson el 
minden akadályt a kettő közül.

 • Az elemek lemerültek. Cserélje ki az 
elemeket. 

Nem	lehet	csatlakozni	a	készülékhez.
 • A készülék Bluetooth funkciója nincsen 

engedélyezve. A funkció engedélyezésének 
módját a készülék felhasználói 
útmutatójában találja.

 • A készülék már másik Bluetooth-
kompatibilis eszközhöz csatlakozik. 
Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd 
próbálja újra.

A	párba	rendezett	eszköz	egyfolytában	
csatlakozik	és	lecsatlakozik.
 • Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt 

közelebb a készülékhez, vagy távolítson el 
minden akadályt a kettő közül.

 • Egyes készülékek esetén a Bluetooth-
kapcsolat energiatakarékossági okok miatt 
automatikusan megszakadhat. Ez nem 
jelenti a készülék meghibásodását.
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8 Megjegyzés
A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá 
nem hagyott változtatások és átalakítások a 
készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait 
e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

  
A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a 
termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges 
előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi 
nyilatkozat a www.philips.com/support. címen 
olvasható.

Óvja a környezetet!

  
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és 
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. 

  
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes 
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre 
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus 
termékek szelektív hulladékként történő 
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak 
megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket 
gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A 
feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével 
segít megelőzni a környezet és az emberi 
egészség károsodását.

  
A termék akkumulátorai megfelelnek a 
2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, 
ezért ne kezelje ezeket háztartási 
hulladékként.Tájékozódjon az akkumulátorok 
szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi 
szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált 
akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít 
megelőzni a környezet és az emberi egészség 
károsodását.
Környezetvédelemmel	kapcsolatos	tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges 
csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani 
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható 
legyen a következő három anyagra: karton 
(doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén 
(zacskó, védő habfólia). 
A rendszerben található anyagokat erre 
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni 
és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a 
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és 
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi 
előírásokat.

Védjegyre vonatkozó 
információk

  
A Bluetooth® jelzés és az emblémák a 
Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A 
Gibson engedéllyel használja ezeket jelzéseket. 
Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az 
illető jogtulajdonost illeti.

http://www.philips.com/support
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