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Önemli

•

Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da
mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi
patlamayla sonuçlanabilir.
Pili aşırı yüksek sıcaklığa veya aşırı düşük
hava basıncına sahip bir ortamda bırakmak,
patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gaz
kaçağına neden olabilir.

•

Güvenlik
Önemli güvenlik talimatları
• Güç beslemesi geriliminin ünitenin arkasında
veya altında yazan gerilime karşılık geldiğinden
emin olun.
• Hoparlör, sıvı damlamasına veya sıçramasına
maruz bırakılmamalıdır.
• Hoparlör üzerine herhangi bir tehlike kaynağı
(örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar)
koymayın.
• Hoparlörün çevresinde havalandırma için
yeterli boş alan olduğundan emin olun.
• Lütfen hoparlörü 0 °C ve 45 °C aralığında bir
sıcaklığa sahip bir ortamda, güvenli şekilde
kullanın.
• Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri ve
aksesuarları kullanın.
Pil ile ilgili güvenlik önemleri
• Pilin hatalı şekilde değiştirilmesi patlama riski
arz eder. Yalnızca aynı veya eşdeğer türde
ürünle değiştirin.
• Pil (pil paketi veya takılı pil) güneş ışığı, ateş vb.
gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
• Kullanım, depolama veya nakliye sırasında aşırı
yüksek veya düşük sıcaklıklara ve yüksek
rakımda düşük hava basıncına maruz kalan
piller güvenlik tehlikeleri arz edebilir.
• Pili yanlış türde bir pille değiştirmeyin, aksi
takdirde koruma engellenebilir (örneğin bazı
lityum pil türlerinde).
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Uyarı

•
•
•
•
•

•
•

Bu hoparlörün gövdesini asla çıkarmayın.
Bu hoparlörün hiçbir parçasını asla
yağlamayın.
Bu hoparlörü düz, sert ve sabit bir yüzeye
yerleştirin.
Bu hoparlörü asla başka elektrikli
ekipmanların üzerine koymayın.
Bu hoparlörü yalnızca iç mekanlarda
kullanın. Bu hoparlörü sudan, nemden ve
sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından,
açık alevden veya sıcaktan uzak tutun.
Yanlış türde bir pil ile değişim yapılması
patlama riski arz eder.
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Taşınabilir
hoparlörünüz

Satın alımınız için tebrikler ve Philips’e hoş
geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten
tam olarak yararlanabilmek için
www.philips.com/welcome adresinden
ürününüzü kaydedin.

LED gösterge
• Akü veya Bluetooth bağlantısı
durumunu görüntüleyin.

•

Hoparlörü açın veya kapatın.

DC Giriş
•

Dahili pili şarj edin.

Kutu içeriği
Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:
• Hoparlör
• USB kablosu
• Hızlı başlangıç kılavuzu
• Güvenlik kitapçığı
• Dünya çapında garanti
• Emniyet ipi

Hoparlöre genel bakış

1
2

3

TR

3

3

Başlarken

Güç açık
Bu bölümdeki talimatları her zaman
sırasıyla izleyin.
Hoparlörün şarjı tamamen dolduğunda
LED Mavi renkte yanar.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla
izleyin.

Dahili pili şarj etme
Hoparlör, şarj edilebilir bir dahili pil ile
çalışmaktadır.
Not
•
•
•
•

Kullanımdan önce dahili pili tamamen şarj edin.
USB Tip C soketi yalnızca şarj işlemi içindir.
Pili tamamen şarj etmeniz yaklaşık iki saat sürer.
Şarj edilebilir pil, sınırlı sayıda şarj döngüsüne
sahiptir. Pil ömrü ve şarj döngüsü sayısı, kullanıma ve
ayarlara göre değişiklik gösterir.

Güç kapalı
Hoparlör şarj edilirken LED Kırmızı renkte
yanar.
Hoparlörün şarjı tamamen dolduğunda
LED kapalıdır.

Açma/kapatma
•

Hoparlörü açmak için " " düğmesini iki
saniye boyunca basılı tutun. Komut sesini
duyarsınız ve Mavi LED gösterge yanıp
söner.

•

Hoparlörü kapatmak için " " düğmesini iki
saniye boyunca basılı tutun. Komut sesini
duyarsınız ve Mavi LED gösterge söner.

•

Bluetooth bağlantısı mevcut değilse 15
dakika içerisinde ses kapatılır.

Hoparlör üzerindeki USB-C soketini, sağlanan
USB kablosunu kullanarak bir prize (5 V 0,5 A)
bağlayın.
5V
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0,5 A

4

Bluetooth
cihazlarından
oynatma
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Eşleştirme ve bağlantı için cihazınızda
görüntülenen [Philips S1505] öğesini seçin.
Gerekirse, eşleştirme parolası olarak “0000” girin.
» Eşleştirme ve bağlantı başarıyla yapıldıktan
sonra komut sesini duyarsınız ve LED
gösterge mavi renkte yanık kalır.
• Cihazınızda [Philips S1505] bulunamıyorsa,
cihazı yeniden başlatmadan önce
kapatmak için Güç düğmesini 2 saniye
basılı tutun ve düğmeye 2 saniye süreyle
basarak eşleştirme moduna geçin.
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Müzik akışını başlatmak için Bluetooth
cihazınızda ses oynatın.

Bu hoparlörle Bluetooth’un etkin olduğu
cihazlardan ses dinleyebilirsiniz.
Not
•

•
•

•
•

Hoparlör en fazla sekiz adet eşleştirilmiş cihazı
hafızaya alabilir. Eşleştirilen dokuzuncu cihaz, ilk
cihazın yerine geçer.
Bu hoparlör ve Bluetooth cihazı arasında herhangi bir
engel bulunması, çalışma mesafesini azaltabilir.
Eşleştirme bilgilerini silmek için,
düğmesini 5
saniye, komut sesini duyana ve LED gösterge mavi
renkte yanıp sönene kadar basılı tutun.
Parazit yapabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak
tutun.
Bu hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki çalışma
mesafesi yaklaşık 20 metredir (66 fit).

Bir cihaz bağlama
1

Hoparlörü açmak için düğmesine 2
saniye boyunca basın.
» LED gösterge mavi renkte yanıp söner.

İpucu
•

Bluetooth cihazınızı oynatılan sesleri kumanda etmek
için kullanabilirsiniz.

LED gösterge (mavi)
Gösterge
Bluetooth bağlantı durumu
Hızlıca yanıp sönüyor (2 Hz) Eşleştiriliyor
Yavaşça yanıp sönüyor (1 Hz) Bağlanıyor
Mavi yanıyor
Bağlı

Bir cihazın bağlantısını kesme
•

Cihazınızda Bluetooth’u devre dışı bırakın
veya
Cihazı iletişim mesafesinin ötesine götürün.
» Hoparlörden iki bip sesi duyulur ve LED
gösterge mavi renkte yanıp söner.

•

Not
•

Başka bir Bluetooth cihazını bağlamadan önce ilk
olarak geçerli cihazın bağlantısını kesin.

Bir cihazı tekrar bağlama
2

Bluetooth cihazınızda Bluetooth’u
etkinleştirin ve eşleştirme yapılabilecek
Bluetooth cihazlarını arayın.

Hoparlörü açtığınızda, otomatik olarak son
bağlanılan cihaza tekrar bağlanacaktır.
Bağlanmazsa, bağlantıyı başlatmak için Bluetooth
cihazınızda [Philips S1505] öğesini seçin.
TR
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Ürün bilgileri
Not

•

Ürün bilgileri önceden bildirilmeksizin değişikliğe
tabidir.

Amplifikatör
Nominal Çıkış Gücü
Frekans Yanıtı
Sinyal Ses Oranı

2,5 W RMS
150 Hz-18 kHz
> 70 dBA

Hoparlör
Hoparlör Empedansı
Hoparlör Sürücüsü
Hassasiyet

4 ohm
1,5” tam menzil
> 80 dB/m/W

Bluetooth
Bluetooth Sürümü
Bluetooth Profili

V5.0
A2DP V1.3, AVRCP
V1.6

Bluetooth Frekans
Bandı
Bluetooth Menzili

2,4 GHz ~ 2,48 GHz
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20 m (Boş alan)

Genel bilgiler
Güç Beslemesi (mikro
USB soketi aracılığıyla)
Yerleşik Lityum
Polimer Pil
Boyutlar - Ana Ünite
(G x Y x D)
Ağırlık - Ana Ünite
Çalışma Ortamı
IP koruma sınıfı

5 V, 0,5 A
3,7 V, 480 mAh
64 x 64 x 78 mm
0,14 kg
0 °C ~ 40 °C
IPX7
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Sorun giderme
Uyarı

•

Bu cihazın gövdesini asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için sistemi asla
kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
Bu cihazı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız
servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları
kontrol edin. Sorun çözülmezse Philips Web
sayfasını (www.philips.com/support) ziyaret
edin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın
yakında olduğundan ve model numarası ile seri
numarasına ulaşabildiğinizden emin olun.

Cihazla bağlanılamıyor.
• Cihazın Bluetooth işlevi etkin değildir. İşlevin
nasıl etkinleştirildiğini öğrenmek için cihazın
kullanım kılavuzuna bakın.
• Bu ürün, Bluetooth’un etkin olduğu başka
bir cihaza bağlıdır. İlgili cihazın bağlantısını
kesin ve tekrar deneyin.
Eşleştirilen cihaz devamlı olarak bağlanıyor
ve bağlantısı kesiliyor.
• Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı ürüne
yaklaştırın veya aradaki engelleri kaldırın.
• Bazı cihazlarda, güç tasarrufu için Bluetooth
bağlantısı otomatik olarak devre dışı
bırakılabilir. Bu, ürünle ilgili bir arıza
olduğunu göstermez.

Genel
Güç yok
• Hoparlörünüzü tekrar şarj edin.
Ses yok
• Bluetooth cihazınızın etkin çalışma mesafesi
içerisinde olduğundan emin olun.
Hoparlör tepki vermiyor
• Hoparlörü tekrar şarj edin.

Bluetooth cihazı hakkında
Bluetooth’un etkin olduğu bir cihaza
bağlanıldıktan sonra ses kalitesi kötüleşiyor.
• Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı ürüne
yaklaştırın veya aradaki engelleri kaldırın.
Cihazınızda eşleştirme için [Philips S1505]
bulunamadı.
• Cihazınızda [Philips S1505] bulunamıyorsa,
kapatmak için düğmesini 2 saniye basılı
tutun ve ardından düğmeye 6 saniye
süreyle uzun basarak eşleştirme bilgilerini
silin / eşleştirme moduna geçin.
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Bildirim

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited
tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik ya da
düzenleme yapılması, kullanıcının ekipmanı
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

İşbu belge ile, TP Vision Europe B.V., bu ürünün
1999/5/EC sayılı Direktifin temel gerekliliklerine
ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu
beyan eder. Uygunluk Beyanını
www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

profesyonel tarafından çıkarılmasını sağlamak
için ürününüzü resmi bir toplama noktasına
veya bir Philips hizmet merkezine
götürmenizi şiddetle tavsiye ederiz.
Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir
piller için bulunduğunuz yerdeki
sınıflandırmalı toplama sistemleri hakkında
bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve
şarj edilebilir pilleri asla normal ev atıklarıyla
birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir
pillerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve
insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz
sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Dikkat
•

Dahili pilin sökülmesi, garantiyi geçersiz kılar ve ürünü
tahrip edebilir.

Dahili pilin çıkarılması için ürününüzü daima bir
profesyonele götürün.

Çevre duyarlılığı
Eski ürününüzün ve pilinizin imhası

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar
kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve
bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU
sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu
anlamına gelir.

Bu sembol, üründe normal ev atıklarıyla birlikte
atılamayacak, 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi
kapsamında olan dahili şarj edilebilir bir pil
bulunduğu anlamına gelir. Şarj edilebilir pilin bir
8
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Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır.
Ambalajı, şu üç malzemeye kolayca
ayrılabilecek şekilde üretmeye çalıştık: karton
(kutu), polistiren köpük (tampon) ve
polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha).
Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından geri
dönüştürülebilir malzemelerden
oluşmaktadır. Lütfen ambalaj
malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski
ekipmanların imhasına ilişkin yerel
düzenlemelere uyun.
Pilin patlamayla sonuçlanabilecek şekilde ateşe
veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak
ezilmesi veya kesilmesi.

FCC Beyanı
Bu cihaz, FCC Kuralları Kısım 15’e uygundur.
Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu
cihaz zararlı parazite yol açamaz ve (2) Bu cihaz,
istenmeyen şekilde çalışmaya neden olabilecek
parazitler de dahil olmak üzere alınan her
paraziti kabul etmek zorundadır.
Uyarı: Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça
onaylamadığı değişiklikler veya düzenlemeler,
kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini
geçersiz kılabilir.

Ticari marka bildirimi

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth
SIG Inc’e ait tescilli ticari markalardır ve bu
markaların MMD Hong Kong Holding
Limited tarafından kullanımları lisanslıdır. Diğer
ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin
mülkiyetindedir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları
Kısım 15 çerçevesinde B Sınıfı dijital cihaz
sınırlarına uygun olduğu anlaşılmıştır.
Bu sınırlar, yerleşim yerlerindeki kurulumlarda
meydana gelebilecek zararlı parazitlere karşı
uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Bu ekipman radyo frekans enerjisi oluşturur,
kullanır ve yayabilir ve talimatlara göre kurulup
kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimlerine
zararlı parazitlere yol açabilir. Ancak, belirli bir
kurulumda parazit meydana gelmeyeceğinin
garantisi yoktur. Bu ekipman radyo veya
televizyon yayını çekiş gücüne zararlı bir
parazite neden olursa, ki bu durum ekipman
kapatılıp açılarak belirlenebilir; kullanıcının
aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını yerine
getirerek paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:
(1) Alıcı antenin yönünü değiştirin veya anteni
yeniden konumlandırın. (2) Ekipman ile alıcı
arasındaki mesafeyi artırın. (3) Ekipmanı, alıcının
bağlı olduğundan farklı bir devre üzerinde
bulunan bir prize bağlayın. (4) Yardım için
bayinize veya tecrübeli bir radyo/TV
teknisyenine danışın.
RF Uyarı Mesajı
Bu cihazın, yapılan değerlendirme sonucunda
genel RF maruziyeti gerekliliklerine uyduğu
belirlenmiştir. Cihaz, taşınabilir cihazlara özel
maruziyet koşullarında kısıtlama olmadan
kullanılabilir.
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Teknik özelliklerde haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.
Philips ve Philips Kalkan Sembolü, Koninklijke Philips N.V’nin tescilli
ticari markalarıdır ve kullanımları lisanslıdır.
Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından
biri tarafından üretilmiştir ve satışı bunların sorumluluğunda
yapılmıştır ve bu ürüne ilişkin garantiyi MMD Hong Kong Holding
Limited sağlamaktadır.
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