Önemli

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support
Sorularınız mı
var? Philips’e
Ulaşın

Kullanım kılavuzu

SB5200

Güvenlik
Yalnızca üretici tarafından
belirtilen ek parçalar/aksesuarlar
kullanın.
Yalnızca kullanım kılavuzunda
listelenen güç kaynaklarını
kullanın.
Ürünün üzerine sıvı
damlatılmamalı veya
sıçratılmamalıdır.
Ürünün üzerine tehlikeli
olabilecek nesneler (ör. sıvı
dolu nesneler, yanan mumlar)
koyulmamalıdır.
Piller (takılı pil paketi veya piller),
gün ışığı, ateş vb. gibi aşırı sıcağa
maruz bırakılmamalıdır.
Doğrudan Takılan Adaptör fişinin
bağlantı kesme cihazı olarak
kullanılması durumunda, bağlantı
kesme cihazı hazır durumda
tutulmalıdır.

Uyarı

Bildirim

Not

•• Tip plakası, ürünün arka
kısmında bulunur.

Çevremizi koruyun
Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj
malzemeleri çıkarılmıştır.
Ambalajı üç malzemeye kolayca
ayrılabilecek şekilde yapmaya
çalıştık: karton (kutu), polistiren
köpük (tampon) ve polietilen
(torbalar, koruyucu köpük
tabakası.)
Sisteminiz, uzman bir firma
tarafından parçalanması halinde
geri dönüştürülebilecek ve
kullanılabilecek malzemelerden
oluşmaktadır. Lütfen ambalaj
malzemelerinin ve eski
donanımın atılmasında yerel
yönetmeliklere uygun hareket
edin.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı
Avrupa Direktifi kapsamında
düzenlenen ve normal evsel
atıklarla atılmaması gereken
piller kullanılmaktadır.Atık
işleminin düzgün biçimde
gerçekleştirilmesi, çevre ve
insan sağlığı üzerinde olumsuz
etki oluşturulmasını önlemeye
yardımcı olduğundan, lütfen
pillerin ayrıca toplanması
hakkındaki yerel kurallar
hakkında bilgi edinin.
Dahili pilin çıkarılması için ürünü
her zaman bir profesyonele
götürün.

Bluetooth® markası ve logoları,
Bluetooth SIG, Inc. şirketinin
tescilli ticari markaları olup,
Philips tarafından lisans alınarak
kullanılmaktadır.
Ses modu

Teknik özellikler önceden
bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Philips ve Philips Shield Simgesi,
Koninklijke Philips N.V.’nin tescilli
ticari markasıdır ve WOOX
Innovations Limited tarafından
Koninklijke Philips N. V. lisansıyla
kullanılmaktadır. WOOX
Innovations, daha önceden
gerekli tedarikleri sağlamak
zorunda olmadan istediği zaman
ürünleri değiştirme hakkını saklı
tutmaktadır.

Bluetooth Sıfırlama
LED

Sıfırlama

LED

AUDIO IN

AUDIO OUT

•• Bu ürünün muhafazasını
kesinlikle çıkarmayın.

•• Bu ürünün hiçbir parçasını
yağlamayın.

•• Bu ürünü hiçbir zaman diğer

elektrikli ekipmanların üzerine
koymayın.

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

Amplifikatör

•• Bu ürünü doğrudan gün

Nominal çıkış gücü:

•• Cihazın güç bağlantısını

Sinyal gürültü oranı:

ışığından, çıplak alevlerden
veya ısıdan koruyun.
kesebilmek için güç kablosu,
fiş veya adaptöre her zaman
kolayca erişebileceğinizden
emin olun.

Uyumluluk
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Özellikler

Bu ürün, 1999/5/EC
yönergesinin gereklilikleriyle
uyumludur.
İşbu belge ile WOOX
Innovations, bu ürünün 1999/5/
EC Yönergesinin esas şartlarına
ve ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder. Uygunluk
Bildirimi’ni www.philips.com/
support adresinde bulabilirsiniz.

2 x 5 W / THD %10
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli
çöp arabası işaretli etiket
yapıştırılması, söz konusu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa
Yönergesi kapsamında olduğu
anlamına gelir.

Çıkış: 12 V DC, 1,5 A
7,4 V, 1350 mAh Li-ion
polimer dahili şarj edilebilir pil
Şarj etme

SES GİRİŞİ:

5 V DC, USB için 0,5 A, güç
adaptörü için maksimum 0,7 A
(kapatma)

Giriş hassasiyeti 500 mV RMS

Güç tüketimi (AC gücü)

65dB

Bluetooth

Çalışma: 10 W

Standart:

Sıcaklık ve Nem

Lütfen, elektrikli ve elektronik
ürünlerin toplanması ile ilgili
bulunduğunuz yerdeki sistem
hakkında bilgi edinin.

Bluetooth Standart Sürüm
2.1 + EDR

0°C ila 45°C, tüm iklimlerde
%5 ila %90 Nemlilik (Çalışma)

Frekans bandı:

-40 °C ila 70 °C, %5 ila %95
(Depolama)

Lütfen, yerel kurallara uygun
hareket edin ve eskiyen
ürünlerinizi, normal evsel
atıklarınızla birlikte atmayın.
Eskiyen ürününüzün atık
işlemlerinin doğru biçimde
gerçekleştirilmesi, çevre ve
insan sağlığı üzerinde olumsuz
etki oluşturulmasını önlemeye
yardımcı olur.

Kapsama alanı:

2,402~2,480 GHz ISM Bandı
10 m (boş alan)
Genel bilgiler
Güç kaynağı
AC/DC adaptörü
Model: KSASB0241200150D5
Giriş: 100-240 V~ 50/60 Hz,
0,6 A

Boyutlar
Ana Ünite (G x Y x D): 176 x
88 x 70 mm

(ayrı olarak satılır)

Hoparlörü MP3 bağlantı kablosu ile MP3 çalar
gibi bir ses cihazına da bağlayabilirsiniz.

Ağırlık
Ana Ünite: 0,95 kg

SB5200 hoparlörü Bluetooth yoluyla iPad, iPhone, Android telefon
veya dizüstü bilgisayar gibi Bluetooth cihazlarınıza bağlayın.
Daha güçlü ses elde etmek için iki, üç veya daha fazla SB5200
hoparlörü ses kablosunu kullanarak bağlayın.
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Açma ve Bağlantı Kurma

Oynatma

LED

Sound mode

Açmak için düğmesine basın. Eşleme için
hazır: Mavi ışık yanıp sönmeye başlar.
SB5200 üzerinde 5 dakika boyunca
herhangi bir işlem yapılmazsa SB5200
otomatik olarak kapanır.

Bluetooth cihazınızda Bluetooth’u
etkinleştirin ve Philips SB5200
cihazını arayın.

Bağlı: Mavi ışık sürekli yanar.
SB5200 cihazını bir sonraki
açışınızda hoparlör en son eşlenen
cihaza otomatik olarak bağlanır.

Müzik akışı, cihaz ve SB5200 arasında bulunan
duvarlar veya aynı frekansta çalışan yakındaki
cihazlar gibi engeller tarafından kesilebilir.

MP3 bağlantı kablosunu kullanarak müzik çalmak
için Bluetooth cihazındaki Bluetooth’u kapatın.
SB5200 cihazını başka bir Bluetooth
cihazına bağlamak için geçerli
Bluetooth cihazındaki Bluetooth’u
kapatın.

Sound mode

Birden fazla hoparlörden müzik çalmak için aşağıdakileri yapın:
1. İki hoparlör bağlamak için ses kablosunu kullanın, fişlerden birini
ÇIKIŞ soketine, diğerini ise GİRİŞ soketine takın;
2. Bluetooth cihazında bir hoparlöre bağlanın.

İç ve dış mekan ses efektleri arasında geçiş
yapmak için düğmeye arka arkaya basın.

Bluetooth Sıfırlama

İlk hoparlör ana hoparlör olarak çalışır. Ana hoparlör üzerinde ses
seçeneklerinizi belirleyin.

Şarj etme
LED

LED

890

123-456-7

2 sec

SB5200 eşlenmiş üç cihazı hatırlayabilir. Eşlenen
dördüncü cihaz ilk cihazın yerini alır. Eşlenmiş
cihazları hoparlörünüzden silmek için mavi ışık yanıp
sönmeye başlayana kadar düğmeyi basılı tutun.
Hoparlör üzerinde eşleme moduna girin. Eşlenmiş
cihazda, 1. SB5200 cihazının eşlemesini kaldırın; 2
Philips SB5200 cihazını arayıp cihaza tekrar bağlanın.
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Arama geldiğinde müzik duraklatılır.
Telefon aramasını cep telefonunuzdan yanıtlayın.
SB5200 üzerindeki mikrofon ile konuşma
yapabilirsiniz. Çağrınız sonlandığında müzik
çalmaya devam eder.

Maksimum veya minimum ses
seviyesine ulaşılmıştır.

Pil zayıf: Yanıp sönen kırmızı ışık
Şarj etme devam ediyor: Sürekli yanan yeşil ışık
Şarj etme tamamlandı: Işık kapalı
Not: U
 SB konektörü yoluyla pil şarj etme işlemi sırasında,
SB5200 cihazında çalan müziğin ses düzeyi azaltılır.
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