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1 Önemli

Güvenlik

Önemli Güvenlik Talimatları
• Bu talimatları okuyun.
• Tüm uyarıları dikkate alın.
• Tüm talimatları izleyin.
• Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
• Yalnızca kuru bezle temizleyin.
• Havalandırma deliklerini kapatmayın. 

Üreticinin talimatlarına göre kurun.
• Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı 

kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların 
(amplifikatörler dahil) yanına kurmayın. 

• Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde 
ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine 
basılmasını veya sıkışmasını önleyin.

• Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek 
parçalar/aksesuarlar kullanın.

• Gök gürültülü havalarda veya uzun süre 
kullanılmadığında cihazın fişini çekin. 

• Tüm servis işlemleri için yetkili servis 
personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu 
veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı 
dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın 
yağmur veya neme maruz kalması, normal 
şekilde çalışmaması veya yere düşmesi 
gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi 
durumunda servis işlemi gerekir.

• Cihazlar, sıvı damlamasına veya sıçramasına 
maruz bırakılmamalıdır. 

• Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler 
(ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) 
koyulmamalıdır. 

• ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının 
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı 
yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma 
hazır bir durumda kalmalıdır.

Uyarı

 • Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın. 
 • Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
 • Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların 

üzerine koymayın.

Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer 
Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her 
türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma 
yetkisini geçersiz kılabilir.

CE0890
Bu ürün, 1999/5/EC yönergesinin gereklilikleriyle 
uyumludur.

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

 
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası 
işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 
2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında 
olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin 
toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem 
hakkında bilgi edinin.
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.
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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.
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, tükenen 
pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel 
yönetmeliklere uygun hareket edin.

 
Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses 
kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya 
karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş 
kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali 
anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, 
bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır. 

Not

 • Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.
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2 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 kaydettirin.

Giriş
Bu hoparlörle, uyumlu bir Bluetooth cihazdan 
veya başka ses cihazlarından sesin keyfini 
çıkarabilirsiniz. 

Kutunun içindekiler
Ambalaj içeriğini kontrol edin:
• Ana ünite
• Hızlı başlangıç kılavuzu
• 1 x Güç kablosu

Ana ünite hakkında genel 
bilgiler

 
a 

• Üniteyi açar ya da kapatır.

b  / 
• Ses seviyesini ayarlar. 

c 
• Bluetooth modunda çalmak/

duraklatmak için basın.
• Hoparlörünüzü bekleme modundan 

uyandırmak için 2 saniye basın.
• Bluetooth modülünde saklanan tüm 

bağlantı bilgilerini temizlemek için 8 
saniye basılı tutun.

d AC~
• Güç kaynağı soketi.

e MP3-LINK
• Harici bir ses cihazı bağlanır.

f Şarj bağlantı noktası 5V
• Diğer cihazlar için şarj. (Tüm Apple 

cihazlarında kullanılamaz.)

g Yalnızca yazılım yükseltmesi için

h Bluetooth göstergesi
• Hoparlör Bluetooth uyumlu cihaza 

bağlandığında sabit bir şekilde yanar.
• Bluetooth eşleştirme bağlantısı 

kesildiğinde yanıp söner.

e

ba c

d fg

h
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3 Başlarken
Dikkat

 • Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar 
kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli 
radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere 
neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla 
takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve 
model numaraları istenir. Model numarası ve 
seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları 
buraya yazın: 
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________

Gücü bağlama
Dikkat

 • Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin 
hoparlörün arkasında belirtilen gerilimle aynı 
olduğundan emin olun.

Güç kablosunu şuraya bağlayın:
• hoparlörün arkasındaki güç kaynağı soketi.
• elektrik prizi.

 AC~

Açma
• Hoparlördeki  tuşuna basın.

 » Bluetooth göstergesi yanıp söner 
(mavi).

Bekleme moduna geçme
Hoparlör aşağıdaki durumlarda bekleme 
moduna geçer.
• Bluetooth modunda: 15 dakikadan uzun 

süre Bluetooth cihazınızdan ses sinyali 
almadığında.

• MP3 bağlantı modunda: 15 dakikadan uzun 
süre ses sinyali algılanmadığında.

Not

 • Hoparlör bekleme moduna geçtiğinde Bluetooth 
bağlantısı sonlandırılır ; hoparlörü  tuşunu 2 saniye 
basılı tutarak uyandırabilirsiniz.
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4 Oynatın

Bluetooth cihazından çalma
Bir Bluetooth cihazını bu hoparlör üzerinden 
dinleyebilirsiniz.

Not

 • Hoparlör ve Bluetooth cihazınızın etkili çalışma aralığı 
yaklaşık 10 metredir (30 ft).

1 Bluetooth fonksiyonunu açmak için 
hoparlördeki  tuşuna basın.
 » Bluetooth göstergesi yanıp söner.

2 Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth 
fonksiyonunu etkinleştirin (cihaz kullanıcı 
kılavuzuna bakın).

3 Eşleştirmek için cihazınızda "PHILIPS 
SBT550" öğesini seçin.
 » Hoparlör 2 bip sesi çıkarır ve Bluetooth 

göstergesi sabit bir şekilde yanar.
• Eski cihazlarda, eşleştirme parolası 

olarak "0000" değerini girmeniz gerekir.
4 Bluetooth cihazınızda müzik çalmaya 

başlayın. 

  DoD
o

PHILIPS SBT550
0000
PIN 

PC'den çalma
Bluetooth üzerinden PC'deki sesi de 
dinleyebilirsiniz.

Not

 • Eşleştirmeden önce Bluetooth sürücüsünü PC'nize 
kurduğunuzdan emin olun.

 • Aşağıdaki adımlar sadece Windows 7 işletim sistemi 
içindir. Başka bir OS/IOS kullanıyorsanız, ilgili OS/IOS'nin 
yardımına bakın.

1 Bluetooth fonksiyonunu açmak için 
hoparlördeki  tuşuna basın.
 » Bluetooth göstergesi yanıp söner.

2 PC'nizde Bluetooth fonksiyonunu 
etkinleştirin.

3 PC'nize bir Bluetooth cihazı ekleyin ve 
eşleştirme için "PHILIPS SBT550" öğesini 
seçin.
 » Hoparlör 2 bip sesi çıkarır ve Bluetooth 

göstergesi sabit bir şekilde yanar.

4  PC'nizde varsayılan iletişim cihazı olarak 
"PHILIPS SBT550" ürününü ayarlayın. 
1). Windows ana ekranının sağ alt 
köşesindeki hoparlör simgesini (  ) sağ 
tıklatın ve seçenek menüsünden "Kayıttan 
Yürütme Aygıtları" seçeneğini belirleyin
2). İstediğiniz hoparlörü sağ tıklatın ve 
"Varsayılan iletişim Aygıtı olarak ayarla" 
seçeneğini belirleyin.

5 PC'nizde müzik çalmaya başlayın. 
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Harici bir cihazdan oynatma
Bu hoparlörle harici ses cihazlarından müzik 
dinleyebilirsiniz.

Not

 • Hoparlörünüz yalnızca Bluetooth duraklatıldığında veya 
durdurulduğunda MP3-LINK sesi altında çalabilir.

1 MP3 bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara 
bağlayın:
• hoparlörün arkasındaki MP3-LINK jakı 

(3,5 mm).
• harici cihazdaki kulaklık jakı.

2 Cihazda müzik çalmaya başlayın. 

  
Çalma kontrolü
Oynatma sırasında, 
• ses düzeyini arttırmak veya azaltmak için 

VOL +/- düğmesine basın.
• çalmak veya duraklatmak için  

düğmesine basın.
 » Yalnızca Bluetooth modunda 

kullanılabilir.

MP3-LINK
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5 Ürün bilgileri
Not

 • Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör
Nominal Çıkış Gücü 2 x 10 W RMS
Sinyal Gürültü Oranı >67 dB
Aux-in Link 600 mV RMS 20 

kohm

Bluetooth
Bluetooth özel-
likleri

V2.1

Desteklenen 
Profiller

A2DPv1.2,AVRCPv1.0

Genel bilgiler
AC gücü Giriş: 100-

240V, 50/60Hz
Çalışır Durumdaki Güç 
Tüketimi

10W

Beklemede Güç Tüketimi <0,5W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y 
x D)

380 x 110 x 
149 mm

Ağırlık - Ana Ünite 1,5 kg

TR
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6 Sorun giderme
Uyarı

 • Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi 
olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. 
Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis 
talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol 
edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips 
web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/
welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı 
yakınınızda bulundurun ve model numarası ile 
seri numarasını bildiğinizden emin olun.
Güç yok
 • Hoparlörün AC fişinin düzgün takıldığından 

emin olun.
 • AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok
 • Ses seviyesini ayarlayın.

Hoparlör yanıt vermiyor
 • Hoparlörü yeniden başlatın.

TR
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