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1 Önemli

Emniyet

Uyarı

 • Asla bu ürünün muhafazasını çıkarmayın.
 • Bu bu ürünün hiçbir parçasını asla yağlamayın.
 • Bu ürünü asla diğer elektrikli ekipmanların üzerine 

yerleştirmeyin.
 • Bu ürünü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden 

veya sıcaktan koruyun.

 • Bu talimatları okuyun ve uygulayın.
 • Ürünün etrafında havalandırma için yeterli 

alan olduğundan emin olun.
 • Tüm servis hizmetleri için kalifiye servis 

personeline başvurun. Ürün, güç kaynağı 
kablosu veya fişi hasar gördüğünde, 
üzerine sıvı döküldüğünde veya üzerine 
nesne düştüğünde, Ürün yağmura ya da 
neme maruz kaldığında, normal olarak 
çalışmadığında veya düştüğü zaman gibi 
herhangi bir şekilde hasar görmüşse servis 
gereklidir.

 • Sadece üretici tarafından belirtilen parçaları/
aksesuarları kullanın.

 • Sadece bu kullanım kılavuzunda listelenen 
güç kaynaklarını kullanın.

 • Şimşekli fırtınalı havalarda veya uzun süre 
kullanılmayacağı zaman bu ürünün fişini 
çekin.

 • Bu ürün sıvı damlamasına veya sıçramasına 
maruz kalmamalıdır.

 • Ürünün üzerine herhangi bir tehlike kaynağı 
yerleştirmeyin (örneğin; sıvı dolu nesneler, 
yanan mumlar).

 • Doğrudan Takılabilir Adaptörün fişinin 
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı 
durumlarda, bağlantı kesme aygıtı çalışmaya 
hazır durumda olmalıdır.

 • Bu ürünü suya yakın yerlerde kullanmayın.

 • Üreticinin talimatlarına uygun olarak 
kurulum yapın.

 • Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya 
ısı üreten diğer cihazlar (amfilikatörler dahil) 
gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.
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2 Kablosuz 
hoparlörünüz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş 
geldiniz! Philips'in sunduğu tüm destekten 
yararlanmak için www.philips.com/welcome 
adresinde ürününüzü kaydediniz.

Tanıtım
Bu hoparlör ve mikrofon ile
 • bir Bluetooth cihazından ses çalabilir,
 • mikro-SD karttan ses çalabilir, 
 • Tek dokunuşla mikro-SD karta kayıt 

yapabilirsiniz.

Kutu içeriği
Lütfen paketinizin içeriğini kontrol edin ve 
tanımlayın:
 • Kablosuz hoparlör
 • Kablosu mikrofon
 • USB kablosu
 • Hızlı başlangıç rehberi
 • Güvenlik Formu

Quick start guide

TAPR802

AAA x 2 ≤ 32GB

Genel bakış
1
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 • Açmak veya kapatmak için 2 saniyeliğine 

basılı tutun.

 

 • Ses kaydını başlatmak veya durdurmak 
için kablosuz mikrofondan ve 
hoparlörden basın.

 

 • Lütfen Bluetooth veya mikro-SD kart 
kaynağını seçin.

 

 • Sesi ayarlamak için basın.

 

 • Oynatmak veya durdurmak için basın.
 • Sonraki parçaya geçmek için iki kere 

basın.

 Mikro-USB şarj girişi

 Mikro USB şarj yuvası

 Pil bölmesi kapağı

 Mikrofon güç anahtarı
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3 Başlangıç

Her zaman bu bölümdeki talimatları sırasıyla 
izleyin.

Dahili pilleri şarj etme
Hoparlör, dahili şarj edilebilir bir pil ile çalışır.

Not

 • Kullanmadan önce dahili pili tamamen şarj edin.

5 V  1,5 A

USB kablosunu hoparlördeki mikro-USB soketi 
ile bilgisayarınızdaki veya şarj cihazındaki bir USB 
soketi arasında bağlantı yapın.

LED gösterge (güç)

Kırmızı yanıp söner Söndüğü zaman şarj 
ediliyordur.

Düz kırmızı Söndüğü zaman 
tamamen şarj olmuştur.

Sırayla kırmızı/yeşil 
yanıp sönüyor.

Güç açıldığında şarj 
ediliyordur.

Düz yeşil Güç açıldığında 
tamamen şarj olmuştur.

Mikrofon pillerinin takılması

1  Pil bölmesi kapağını açın.

2  2 adet AAA alkalin pili (dahil değildir) doğru 
kutup yönleri ile yerleştirin.

3  Pil bölmesi kapağını kapatın.

AAA x 2 
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Mikro-SD kart yerleştirme

1 Kart yuvası için kapağı açın.

2  Bir mikro-SD kartı (dahil değildir) pin tarafı 
aşağı bakacak şekilde, klik sesi duyana kadar 
sokun. Sonra kart yuvasının kapağını kapatın.

4 Gücü açma/
kapama

1  Hoparlörün gücünü açmak veya kapatmak 
için  2 saniyeliğine basılı tutun.

2 sn.

2  Mikrofonun gücünü açmak için düğmeyi 
yukarı doğru kaydırın. 
5 metreye kadar kablosuz mikrofon mesafe
si
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5 Bluetooth 
cihazlarını 
kullanma

Bu hoparlörle, Bluetooth cihazınızdan gelen sesin 
keyfini çıkarabilirsiniz.

Not

 • Cihazınızda Bluetooth işlevinin etkin olduğundan emin 
olun.

 • Radyo parazitleri oluşturabilecek olan diğer elektronik 
cihazlardan uzakta tutun.

1  Bluetooth eşleştirme moduna girmek için  
2 saniyeliğine basılı tutun.

2 sn.

2  Cihazınızdaki Bluetooth listesinde “Philips 
S4405” seçin.

  Bluetooth bağlantısı için bir mesaj 
gelirse, onaylayın.

 Parola gerekiyorsa 0000 girin ve 
ardından onaylayın.

 Hoparlör başarılı bir şekilde bağlandığı 
zaman, bip sesi çıkarır.

Philips S4405

BİP

≤ 10m

LED gösterge (Bluetooth)

Mavi yanıp söner Bluetooth eşleştirme

Düz mavi Bluetooth bağlandı

Not

 • Bağlantıyı kesmek için, Cihazınızda bu ürünün Bluetooth 
bağlantısını devre dışı bırakın veya  tekrar basarak 
mikro-SD kart moduna geçin. 
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6 Mikro-SD kart 
modu

Ses dosyalarının depolandığı bir mikro SD karttan 
sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Mikro-SD kaynağını seçmek için  arka arkasına 
basın. Mikro--SD oynatma için Bluetooth Led 
göstergesi kapanacaktır.

7 Sesinizi bir 
ses kaynağı ile 
karıştırma

Not

 • Mikrofon geri bildirimini önlemek için mikrofonu 
doğrudan hoparlöre yönlendirmeyin.

Kablosuz mikrofonu kullanarak sesinizi bir ses 
kaynağı ile karıştırabilirsiniz.

Kaydetme
Bluetooth modunda kaydı başlatmak veya 
durdurmak için  basın. 

LED gösterge (REC)

Kırmızı yanıp 
söner

Hata (mikro-SD kart takılı 
değil veya kart dolu)

Düz Kırmızı Kaydediliyor
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8 Ürün bilgisi

Not

 • Ürün bilgileri önceden bildirim yapılmaksızın 
değiştirilebilir.

Genel bilgiler

Güç kaynağı: 5 V  1,5 A

Hoparlör sürücüsü 1,5"

Şarj süresi (Hoparlör) 2,5 saat

Oynatma süresi 6 saat

Dahili Lityum pil 
(Hoparlör)

3,7 V, 1500 mAh

Boyutlar (Hoparlör) 105 x 105 x 38 mm

Ağırlık (Hoparlör) 250 gr

Bluetooth

Bluetooth versiyonu V4.2

Bluetooth aralığı: 10 m / 32,1 ft

9 Dikkat

MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi 
tarafından açıkça onaylanmadan, bu cihaza yapılan 
herhangi değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının 
ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk

Burada, MMD Hong Kong Holding Limited 
Şirketi, bu ürünün 2014/53/EUsayılı Direktifin 
esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun 
olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı  
www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması

Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar 
kullanılabilinir yüksek kaliteli malzeme ve 
bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

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

Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte 
atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi 
kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar 
için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi 
edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri 
asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski 

www.philips.com/support
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ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre 
ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye 
yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma 
bölümüne bakın.

 

 Sadece REFERANS için 

Çevre bilgisi

Tüm gereksiz ambalaj çıkarılmıştır. Ambalajı üç 
malzemeye ayırarak kolaylaştırmaya çalıştık: karton 
(kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen 
(torbalar, koruyucu köpük tabakası).
Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından 
söküldüğünde, geri dönüştürülebilen ve yeniden 
kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen 
ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski 
ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere 
uyun.

FCC Bildirimi
Bu cihaz FCC Kurallarının Bölüm 15 ile 
uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: 
(1) bu cihaz zararlı girişime yol açmayabilir ve (2) 
bu cihaz istenmeyen çalışmaya neden olabilecek 
girişimler dâhil olmak üzere alınan herhangi bir 
girişimi kabul etmelidir.

Uyarı: Uyumluluktan sorumlu olan tarafça, açıkça 
onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, 
kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz 

kılabilir.

Not: Bu ekipman test edilmiştir ve FCC 
kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B 
Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu 
bulunmuştur.

Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı 
parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için 
tasarlanmıştır.
Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, 
kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak 
kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, 
radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden 
olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda 
parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Eğer 
bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit 
edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında 
parazitlere neden olursa, kullanıcı, paraziti 
aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla 
düzeltmeye çalışmalıdır: (1) Alıcı anteni yeniden 
yönlendirin veya yerini değiştirin. (2) Ekipmanla 
alıcı arasındaki mesafeyi arttırın. (3) Ekipmanı, 
alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa 
takın. (4) Yardım için satıcıya veya deneyimli bir 
radyo/TV teknisyenine danışın.

RF Uyarı Bildirimi

Cihaz, genel RF maruz kalma gereksinimlerini 
karşılamak üzere değerlendirilmiştir. Cihaz, 
portatif maruz kalma koşullarında kısıtlama 
olmaksızın kullanılabilir.

Ticari marka bildirimi

Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, 
Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari 
markalardır ve bu markaların MMD Hong Kong 
Holidng Limited Şirketi tarafından herhangi bir 
şekilde kullanılması lisansa bağlıdır. Diğer ticari 
markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında 
kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir 
ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren 
taraftır.
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