Kullanım kılavuzu
BT55

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

İçindekiler
1

Önemli

2

2 Bildirim

2
2
2
3

Uyumluluk
Çevremizi koruyun
Tescilli marka uyarısı

3 Bluetooth hoparlörünüz
Giriş
Kutunun içindekiler
Hoparlör hakkında genel bilgiler

4 Başlarken
Açma/kapama
Dahili pili şarj etme

5 Bluetooth özellikli
cihazlardan oynatma
Bluetooth cihazı bağlama
Bağlı Bluetooth cihazından
oynatma
Cihazın bağlantısını kesme
Cihazın yeniden bağlanması

3
3
3
4
4
4
5

5
5
6
6
6

6 Teknik özellikler

7

7 Sorun giderme

7
7
7

Genel
Bluetooth cihazı hakkında

TR

1

1
•

Önemli
Sadece üretici tarafından belirtilen
ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı
sıcağa maruz bırakmayın.
Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek
nesneler (ör. yanan mumlar)
koyulmamalıdır.
Ürünün çalışma sıcaklığı -10°C ile
40°C arasındadır.

•
•
•

Not
•• Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, Gibson
Innovations tarafından açıkça
onaylanmayan her türlü değişiklik,
kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini
geçersiz kılabilir.

Uyumluluk
İşbu belge ile Gibson Innovations,
bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin
esas şartlarına ve ilgili hükümlerine
uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk
Bildirimini www.philips.com/support
adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun
Eski ürün ve pilin atılması

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve
yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli
malzeme ve bileşenler kullanılarak
üretilmiştir.

Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün
2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında olduğu anlamına gelir.

Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı
Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve
normal evsel atıklarla birlikte atılamayan
yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği
anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir
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uzmanın çıkarması için ürününüzü
mutlaka resmi bir toplama noktasına
veya bir Philips servis merkezine
götürmenizi öneririz.
Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve
yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak
toplanması ile ilgili bulunduğunuz
yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Yerel kuralları takip edin; ürün ve
yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal
evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski
ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir
pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve
insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri
önlemeye yardımcı olur.
Dikkat
•• Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti

geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her
zaman bir profesyonele götürün.

Tescilli marka uyarısı

3 Bluetooth
hoparlörünüz
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler,
Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu
destekten tam olarak yararlanmak için
ürününüzü www.philips.com/welcome
adresinde kaydedin.

Giriş
Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli
cihazlardan gelen seslerin keyfini
çıkarabilirsiniz.

Kutunun içindekiler
Ambalaj içeriğini kontrol edin:
• Hoparlör
• Şarj için USB kablosu
• Basılı malzeme

Bluetooth® markası ve logoları,
Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari
markaları olup, Gibson Innovations
Limited tarafından lisans alınarak
kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve
ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.
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Hoparlör hakkında genel
bilgiler

4 Başlarken
Bu bölümdeki talimatları her zaman
sırasıyla takip edin.

Açma/kapama

a LED gösterge
• Pil veya Bluetooth bağlantı
durumunu gösterir.
b Mikro USB soketi
• Hoparlörü şarj eder.
c Sıfırlama deliği
• Hoparlörü sıfırlar.
d

•

/
•
•
•

Hoparlörü açar/kapatır.
Bluetooth eşleştirme moduna
girer.
Bluetooth bağlantısını keser.

Hoparlörü açmak için /
düğmesini iki saniye boyunca basılı
tutun.
»» LED göstergesi yanıp sönmeye
başlar.
»» Hoparlör, sesli uyarı verir.

•

Hoparlörü kapatmak için /
düğmesini iki saniye boyunca tekrar
basılı tutun.
Not
•• 15 dakika boyunca herhangi bir Bluetooth
bağlantısı olmadığında veya pil seviyesi
düşükse hoparlör, güç tasarrufu için
otomatik olarak kapanır.
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Dahili pili şarj etme
Not
•• Pillerin tamamen şarj olması yaklaşık iki
saat sürer.

•• Mikro USB soketi yalnızca şarj içindir.
•• Şarj edilebilir pilin şarj edilme sayısı sınırlıdır.
Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve
ayarlara bağlı olarak değişebilir.

Pil seviyesi düşük olduğunda, LED
göstergesi kırmızı renkte yanıp söner.
Dahili pili şarj etmek için:
• Bir güç adaptörü (birlikte verilmez;
5 V 2,1 A adaptör önerilir) kullanarak
hoparlörü AC gücüne bağlayın.

5 Bluetooth
özellikli
cihazlardan
oynatma
Bluetooth cihazı
bağlama
Not
•• Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun

etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer
tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak
ayarlandığından emin olun.
•• Hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki
engeller çalışma kapsama alanının
daralmasına neden olabilir.
•• Parazite neden olabilecek diğer elektronik
cihazlardan uzak tutun.
•• Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihazı
arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak
10 metredir.

1

Sistem Pil durumu
durumu

LED davranışı

Açık

Şarj
sırasında

Şarj olmuyor
göstergesi

Kapalı

Şarj
sırasında

Sürekli kırmızı

Tamamen
şarj edilmiş

Kapalı

Kapalı

Hoparlörün Bluetooth eşleme
modunda olduğundan emin olun.
»» LED göstergesi hızlıca mavi
renkte yanıp söner.
»» LED, yavaşça mavi renkte yanıp
sönerse eşleştirme moduna
girmek için hoparlörü kapatın ve
hoparlör iki kez sesli uyarı verene
kadar / düğmesini basılı tutun.

2
3

Bluetooth cihazınızda, Bluetooth
özelliğini etkinleştirin ve eşlenebilir
Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın
kullanım kılavuzuna göz atın).
Eşleştirme için cihazınızda
görüntülenen [Philips BT55] öğesini
seçin. Gerekirse eşleştirme parolası
olarak "0000" değerini girin.
»» Bağlantı başarıyla
gerçekleştirildikten sonra hoparlör
sesli uyarı verir ve LED sürekli
mavi renkte yanmaya başlar.
TR
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LED davranışı

Tanım

Hızlıca mavi
renkte yanıp
sönüyor

Eşleştirmeye hazır

Yavaşça mavi
renkte yanıp
sönüyor

En son bağlanılan
cihaza yeniden
bağlanılıyor;
Eşlenen cihazdan
bağlantı bekleniyor

Sürekli mavi

Bağlı

Bağlı Bluetooth
cihazından oynatma
Not
•• Çağrı geldiğinde müzik çalma duraklatılır ve
çağrı sonlandığında devam ettirilir.

Bluetooth bağlantısı başarılı bir şekilde
gerçekleştirildikten sonra bağlı cihazda
müzik çalın.
»» Bluetooth cihazınızdan hoparlöre
ses akışı gerçekleşir.
İpucu
•• Bluetooth cihazınızı yalnızca oynatmayı
kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Cihazın bağlantısını
kesme
•
•

•
•

6

Hoparlörü kapatın;
Eşleştirme moduna girmek için
hoparlörü kapatın ve hoparlör iki
kez sesli uyarı verene kadar /
düğmesini basılı tutun;
Cihazınızdaki Bluetooth işlevini
devre dışı bırakın veya
Cihazı iletişim kapsama alanının
dışına çıkarın.
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Cihazın yeniden
bağlanması
•
•

Hoparlör açıldığında en son
bağlandığı cihaza otomatik olarak
yeniden bağlanmaya çalışır;
Bu işlem başarısız olursa Bluetooth
menünüzdeki [Philips BT55] öğesini
seçerek yeniden bağlanma işlemini
başlatın.

6 Teknik özellikler
Not
•• Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden
değiştirilebilir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nominal Çıkış Gücü (Amplifikatör):
2 W RMS
Akustik Frekans Tepkisi:
60-20.000 Hz
Hoparlör Sürücüsü:
1 x 1,5 inç tam kapsamlı, 4 Ω
Bluetooth Sürümü: V4.2 + EDR
Bluetooth Desteklenen Profiller:
HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth Frekans Bandı/Çıkış
Gücü: 2,400 GHz - 2,483GHz ISM
Bandı/≤ 4 dBm (Sınıf 2)
Pil: Dahili Li-ion şarj edilebilir pil(3,7
V, 365 mAh)
Pil Modunda Oynatma Süresi:
Yaklaşık 6 saat
Şarj Süresi: Yaklaşık 2 saat
USB ile Şarj: 5 V, 0,5 A/Mikro USB
soketi
Ürün Boyutları (G x Y x D):
85 x 75,8 x 34 mm
Ürün Ağırlığı: 0,12 kg
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Sorun giderme
Uyarı

•• Bu cihazın muhafazasını kesinlikle
çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için
ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya
çalışmayın.
Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız
servis talep etmeden önce aşağıdaki
noktaları kontrol edin. Sorununuz hala
çözülmediyse Philips Web sayfasına
gidin (www.philips.com/support). Philips
ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda
bulundurun ve model numarası ile seri
numarasını bildiğinizden emin olun.

Genel
Güç yok
•• Hoparlörü şarj edin.
Ses yok
•• Bağlı cihazda ses seviyesini
ayarlayın.
•• Bluetooth cihazınızın etkili çalışma
aralığında olduğundan emin olun.
Herhangi bir düğmeye bastığımda
hoparlör yanıt vermiyor.
•• Hoparlörü sıfırlar.

Bluetooth cihazı
hakkında
Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı
kurulduktan sonra ses kalitesi kötü
oluyor.
•• Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu
ürüne yaklaştırın veya aralarında
bulunan tüm engelleri kaldırın.
TR
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Eşleştirme için cihazınızda [Philips
BT55] bulunamadı.
•• Eşleştirme moduna girmek için
hoparlörü kapatın ve hoparlör iki
kez sesli uyarı verene kadar /
düğmesini basılı tutup tekrar
deneyin.
Cihazla bağlantı kurulamıyor.
•• Cihazın Bluetooth fonksiyonu
etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun
nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi
için cihazın kullanım kılavuzuna
bakın.
•• Ürün Bluetooth özellikli başka bir
cihazla zaten bağlantı kurmuştur. Bu
cihazın bağlantısını kesin ve tekrar
deneyin.
Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak
bağlanıp bağlantıyı kesiyor.
•• Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu
ürüne yaklaştırın veya aralarında
bulunan tüm engelleri kaldırın.
•• Bazı cihazlarda, Bluetooth
bağlantısı, güç tasarrufu özelliği
gereği otomatik olarak devre dışı
bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı
olduğunu göstermez.
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