Vezeték nélküli
hangszóró

TAS7505

Használati
útmutató

Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:
www.philips.com/support
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Fontos

Figyelmeztetés
•• Soha ne távolítsa el ennek a hangszórónak a burkolatát.
•• Soha ne kenje le a hangszóró alkatrészeit.

Biztonság

•• A hangszórót sima, kemény és stabil felületre helyezze.

Fontos biztonsági utasítások
•• Ellenőrizze, hogy az áramellátás feszültsége
megegyezik-e a készülék hátulján vagy
alján feltüntetett feszültséggel.
•• A hangszórót ne tegye ki csöpögésnek
vagy fröcskölésnek.
•• Ne helyezzen veszélyforrást a hangszóróra
(pl. folyadékkal töltött tárgyakat,
meggyújtott gyertyákat).
•• Ügyeljen arra, hogy a hangszóró körül
legyen elég szabad hely a szellőzéshez.
•• Kérjük, hogy a biztonságos használat
érdekében a hangszórót 0° és 45° közötti
hőmérsékletű környezetben használja.
•• Kizárólag a gyártó által meghatározott
tartozékokat és kiegészítőket használja.

•• A hangszórót csak beltérben használja. Tartsa távol
a hangszórót a víztől, nedvességtől és folyadékkal
töltött tárgyaktól.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági
óvintézkedések
•• A hibásan behelyezett akkumulátor
felrobbanhat. Kizárólag ugyanolyan vagy
egyenértékű típusra cserélje.
•• Az akkumulátort (akkucsomagot vagy
beépített akkumulátort) ne tegye közvetlen
napfénynek, nyílt lángnak, és egyéb
hőforrásoknak.
•• Az akkumulátor rendívül magas vagy
alacsony hőmérsékleten történő
használata, tárolása vagy szállítása illetve a
nagy magasságon tapasztalható alacsony
légnyomás biztonsági kockázatot jelent.
•• Ne cserélje ki az akkumulátort olyan nem
megfelelő típusra, amely képes megkerülni
a biztonsági rendszereket (ilyenek például
bizonyos típusú lítiumion akkumulátorok).
•• Ha az akkumulátort tűzbe dobja vagy
sütőbe rakja, összetöri vagy szétvágja,
akkor az felrobbanhat.
•• Ha az akkumulátort rendkívül magas
hőmérsékletű vagy rendkívül alacsony
légnyomású helyen hagyja, akkor az
felrobbanhat, vagy abból gyúlékony
folyadék vagy gáz szivároghat.
2
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•• Soha ne helyezze a hangszórót egyéb elektromos
berendezésekre.

•• Tartsa távol a hangszórót közvetlen napfénytől, nyílt
lángtól és hőtől.
•• Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli,
akkor az felrobbanhat.

2 Az Ön vezeték
nélküli
hangszórója
Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözöljük
a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni
a Philips támogatási szolgáltatásaiból, kérjük
regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés
A hangszóróval lehetősége van zenét
hallgatni Bluetooth-kapcsolatra alkalmas
eszközéről.

•• Belépés a Bluetooth-párosítás módba.
•• A Bluetooth--párosítás adatainak
törlése.

•• Bluetooth-üzemmódban nyomja le
a lejátszás szüneteltetéséhez vagy
folytatásához.
•• Bluetooth-üzemmódban nyomja
le kétszer a következő zeneszám
lejátszásához.

•• Nyomja meg és tartsa nyomva
a sztereó párosítás módba történő
belépéshez.
•• Ez csak két azonos Philips S7505 BT
hangszóróval működik.
/
•• Állítsa be a hangerőt.

A csomag tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:
•• Hangszóró
•• USB-kábel
•• Rövid útmutató
•• Biztonsági adatlap
•• Az egész világra kiterjedő garancia

Az órás rádió áttekintése

•• Be- vagy kikapcsolja a hangszórót.
•• Megjeleníti a Bluetooth-állapotot.
LED jelzőfény
•• Ellenőrizze a töltöttségi szintet.
•• Az akkumulátor állapotának
ellenőrzéséhez nyomja meg bármelyik
másik gombot, de ne a gombot,
mivel a kikapcsolja a készüléket.

•• A beépített akkumulátor töltése.

•• Külső eszköz töltése.

HU
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3 Első lépések
Mindig kövesse az ebben a fejezetben
szereplő utasításokat a megfelelő sorrendben.

Akkumulátor
1. LED 2. LED
3. LED 4. LED 5. LED
áramellátása
Feltöltve
Fehéren világít
> 80%
Fehéren világít
KI
50-80%
Fehéren világít
KI
20-50%
Fehéren világít
KI
PIROSAN
< 20%
KI
KI
villog

A beépített akkumulátor
töltése
A hangszórót egy beépített tölthető
akkumulátor látja el árammal.
Megjegyzés

5V

2A

•• Használat előtt töltse fel teljesen a beépített
akkumulátort.
•• Ha a hangszóró be van kapcsolva és az akkumulátor
töltöttsége alacsony, az akkumulátor töltöttségét jelző
LED pirosan villog.

Csatlakoztassa a hangszórón lévő USB-C
csatlakozót egy kimenethez (5 V 2 A)
a mellékelt USB-kábel használatával.

5V

2A



A hangszóró USB-kábelen keresztül
képes külső eszközt tölteni.
Vigyázat

•• A hangszóró károsodásának veszélye! Ellenőrizze,
hogy az áramellátás feszültsége megegyezik-e
a hangszóró hátulján vagy alján feltüntetett
feszültséggel.
•• Áramütés veszélye! Az USB-kábel kihúzásakor mindig
a csatlakozót húzza ki az aljzatból. Soha ne a kábelt
húzza.
•• Kizárólag a gyártó által megadott vagy a
hangszóróhoz mellékelt USB-kábelt használja.







A hangszóró töltése során az
akkumulátor töltöttségét jelző LED
felváltva pirosan és fehéren villog.
Ha az akkumulátor teljesen fel van
töltve, az akkumulátor töltöttségét
jelző LED kialszik.
Az akkumulátor töltöttségi
szintjének ellenőrzéséhez nyomja
meg bármelyik gombot. A LED
megmutatja a töltés állapotát.

1. LED

Be-/kikapcsolás
Nyomja meg a
gombot a hangszóró
bekapcsolásához.
 Hallani fogja a jelzőhangot.
 Automatikusan belép a Bluetoothpárosítás módba, és a LED jelzőfény
fehéren villog.
A hangszóró kikapcsolásához nyomja meg
ismét a
gombot.

Megjegyzés

2. LED
3. LED
4. LED
5. LED

4
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•• Ha a hangszóró nem kap audiojelet Bluetoothkapcsolatról, akkor 15 perc elteltével automatikusan
kikapcsol.

4 Lejátszás
Bluetootheszközökről
Lejátszás Bluetootheszközökről
A hangszóróval lehetősége van zenét
hallgatni Bluetooth.eszközéről.

Megjegyzés
•• Egy eszköz leválasztásához tartsa nyomva a
gombot 2 másodpercig, amíg a LED-es jelzőfény
fehér fénnyel, gyorsan nem villog.
•• A hangszóró bekapcsoláskor mindig automatikusan
megpróbál az utoljára csatlakoztatott eszközhöz
kapcsolódni.
•• A párosítási adatok törléséhez tartsa nyomva a
gombot 2 másodpercig, amíg a LED-jelzőfény
3 alkalommal fehér fénnyel lassan fel nem villan.

A lejátszás vezérlése
A zene lejátszása során

Megjegyzés

Nyomja le a lejátszás
szüneteltetéséhez vagy folytatásához

•• Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth-funkció engedélyezve
legyen az eszközön.

Nyomja le kétszer a következő
zeneszám lejátszásához

•• Párosításkor a hangszóró és a Bluetooth-eszköz
legfeljebb 20 méter (66 láb) távolságra lehet egymástól.
•• Tartsa távol a hangszórót az olyan elektronikai
eszközöktől, melyek interferenciát okozhatnak.

1

2

3

Nyomja meg a
gombot
a hangszóró bekapcsolásához, ekkor
az automatikusan Bluetooth-párosítás
módba lép.
Engedélyezze a Bluetooth-t és válassza
a „Philips S7505” eszközt az eszközön
lévő Bluetooth-listából a párosításhoz.
Zenehallgatáshoz indítsa el
a zenelejátszást a Bluetooth-eszközön.

LED jelzőfény

Leírás

Fehér fénnyel, gyorsan
villog

Párosításra kész

Fehér fénnyel, lassan
villog

Az utoljára
csatlakoztatott eszköz
újra-csatlakoztatása

Fehéren világít

Csatlakoztatva

/

A hangerő beállítása

Párosítás sztereó
üzemmódban
A sztereó hangzás érdekében lehetőség van
két azonos vezeték nélküli hangszóró (Philips
S7505) egymással történő párosítására.
Megjegyzés
•• Sztereó párosítás előtt győződjön meg róla, hogy
a másodlagos hangszóró Bluetooth-párosítás
módban van-e.
•• Párosításkor a hangszóró és a Bluetooth-eszköz
legfeljebb 20 méter (66 láb) távolságra lehet
egymástól.
•• Sztereó üzemmódban a másodlagos hangszóró
gombjai az elsődleges hangszóróval egyező módon
működnek.

HU
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Nyomja meg a
gombot mindkét
hangszórón a bekapcsoláshoz, ekkor
azok automatikusan Bluetooth-párosítás
módba lépnek. Nyomja le és tartsa
nyomva a gombot a sztereó párosítás
módba történő belépéshez, amíg a LEDjelzőfény felváltva fehér és piros fénnyel
nem villog.
 Sikeres kapcsolódás esetén egy
jelzőhang hallható.
 A másodlagos hangszóró LEDjelzőfénye fehéren világít.

2

Nyomja le a
gombot bármelyik
hangszórón. A zene mindkét hangszórón
szól.

A sztereó módból történő kilépéshez
nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot
bármelyik hangszórón.

6
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5 ékinformáció
Megjegyzés
•• A termékinformáció előzetes értesítés nélkül
megváltozhat.

Általános információk
Tápellátás:

5V

Beépített lítiumionakkumulátor

2A

3,7 V, 7500 mAh

Méretek (Sz x Ma x Mé) 231 x 87 x 85 mm
Súly (fő egység)

0,86 kg

Erősítő
Kimeneti teljesítmény 30 W
Frekvenciaválasz

20 – 20000 Hz

Jel-zaj viszony

> 70 db

Hangszórók
Impedancia

3

Maximális bemenő
teljesítmény

30 W

Méret

50 x 90 mm

Bluetooth
Bluetooth verzió

5,0

Frekvenciatartomány

2402 - 2480 MHZ

Maximális adási
teljesítmény

8 ± 2 dBm

Kompatibilis
Bluetooth-profilok

A2DP, AVRCP

Bluetooth ható
távolság

kb. 20 m

HU
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6 Hibaelhárítás
Figyelmeztetés
•• Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.

A jótállás érvényessé gének megőrzése
érdekében soha ne próbálja saját maga
megjavítani a hangszórót.
Ha problémája akad a hangszóró használata
közben, a szerviz kérelmezés előtt ellenőrizze
a következő pontokat. Ha a probléma
továbbra sem oldódik meg, látogasson
el a Philips webhelyére (www.philips.
com/support). Amikor kapcsolatba lép a
Philips-szel, ellenőrizze, hogy a hangszóró
a közelben van-e, és a modellszám és a
sorozatszám elérhető-e.

Általános
Nincs áram
•• Ellenőrizze hogy a hangszóró teljesen fel
van-e töltve.
•• Ügyeljen arra, hogy a hangszóró USBcsatlakozója megfelelően legyen
csatlakoztatva.
•• Áramtakarékossági funkcióként, ha nem
érkezik hangjel vagy nincsen audioeszköz
csatlakoztatva, a hangszóró 15 perc
elteltével automatikusan kikapcsol.
Nincs hang
•• Állítsa be a hangerőt a hangszórón.
•• Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott
eszközön.
•• Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth-eszköz
a vételi tartományban legyen.
Nem érkezik válasz a hangszórótól
•• Indítsa újra a hangszórót.

8
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Bluetooth
A Bluetooth-engedélyezett eszközzel való
csatlakozás után a hangminőség alacsony
•• Gyenge a Bluetooth vétel. Helyezze
közelebb a készüléket ehhez
a hangszóróhoz, vagy távolítsa el a köztük
lévő esetleges akadályokat.
A [Philips S7505] eszköz nem látható
a Bluetooth-eszközön párosításkor
•• Nyomja le és tartsa nyomva a gombot
2 másodpercig a Bluetooth-párosítás
módba történő belépéshez és
próbálkozzon újra.
Nem lehet kapcsolódni a Bluetootheszközhöz
•• Az eszköz Bluetooth funkciója
nem engedélyezett. A funkció
engedélyezéséhez nézze meg az eszköz
használati útmutatóját.
•• A hangszóró nincs párosítás módban.
•• A hangszóró már csatlakoztatva van egy
másik Bluetooth-engedélyezett eszközhöz.
Válassza le az eszközt és próbálja újra.

7 Nyilatkozatok
A készüléken végrehajtott bármilyen olyan
módosítás vagy változtatás, amelyet az MMD
Hong Kong Holding Limited kifejezetten nem
engedélyez, érvénytelenítheti a felhasználó
jogosultságát a termék üzemeltetésére.

Megfelelőség

A TP Vision Europe B.V. kijelenti, hogy ez
a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb
releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi
tanúsítvány a www.philips.com/support
címen található.

Vigyázzon a természetre
Ártalmatlanítsa a régi terméket és
akkumulátort

A terméket olyan kiváló minőségű
anyagokból és alkatrészekből tervezték,
illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók
és újra felhasználhatók.

Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti,
hogy a termékre a 2012/19/EU európai
irányelv vonatkozik.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a
2013/56/EU európai irányelv vonatkozik,
illetve amelyeket nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikai

termékek, illetve akkumulátorok helyi
külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi
szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa
a terméket és az akkumulátort a normál
háztartási hulladékokkal együtt.
A régi termékek és akkumulátor helyes
ártalmatlanítása segít megelőzni
a környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt negatív következményeket.
Az ártalmatlanítható akkumulátor
eltávolítása
Az ártalmatlanítható akkumulátor
eltávolításához nézze meg az akkumulátor
behelyezése részt.

akkumulátorok

Csak INSPIRÁCIÓ céljára
Környezetvédelmi információk
Minden felesleges csomagolást elkerültünk.
Megpróbáltuk a csomagolást három anyagra
könnyen elkülöníthetővé tenni: karton (doboz),
polisztirol hab (puffer) és polietilén (zacskók,
védőhab réteg).
A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket
újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet
használni, ha a rendszert speciális vállalat
szereli szét. Kérjük, vegye figyelembe a
csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi
felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó
helyi előírásokat.

FCC nyilatkozat
A készülék megfelel az FCC szabályzat
15. részében foglalt követelményeknek.
A készülék a következő két feltétel teljesítése
esetén használható: (1) Az eszköz nem
okozhat káros interferenciát, és (2) el kell
nyelnie minden kívülről érkező interferenciát.
Ideértve az esetleg nemkívánt működést
okozó interferenciát is.
HU
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Figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős
szervezet kifejezett engedélye nélküli
változtatás vagy módosítások esetén
a felhasználó elveszítheti a jogot
a berendezés használatára.
Megjegyzés: A készülék a tesztek
eredményei szerint megfelel a B besorolású
digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak
az FCC szabályzat 15. része szerint.
Ezek a határértékek megfelelő védelmet
nyújtanak a káros interferencia ellen
háztartási használat esetén.
Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt,
használ, és sugározhat, és amennyiben
nem az utasításoknak megfelelően
telepítik, interferenciát okozhat a
rádiókommunikációban. Nem garantálhatjuk,
hogy egy adott készülékben nem
keletkezik interferencia. Ha a berendezés
káros interferenciát okoz a rádió- vagy
televíziókészülékekben, melyet a berendezés
kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk,
hogy tegye az alábbiakat: (1) Helyezze
más irányba vagy helyezze máshova a
vevőantennát. (2) Helyezze távolabb
egymástól a berendezést és a vevőt. (3)
Csatlakoztassa a berendezést a vevőtől
eltérő áramkörhöz vagy konnektorhoz. (4)
Kérje a kereskedő vagy megfelelően képzett
rádió/TV szerelő segítségét.
RF figyelmeztető nyilatkozat
Az eszköz a vizsgálatok alapján megfelel
az RF-kitettségre vonatkozó általános
követelményeknek. Az eszköz hordozható
kitettségi körülmények esetén korlátozások
nélkül használható.

Védjegyinformációk

A Bluetooth® szó és a hozzá kapcsolódó
logók a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett
védjegyei és tulajdonai, amelyeket az
MMD Hong Kong Holding Limited vállalat
licencmegállapodás keretében használ.
Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek
azok megfelelő tulajdonosának tulajdonai.
10
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A specifikációk értesítés nélkül megváltoztathatók.
A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei,
melyeket engedéllyel használunk.
A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik
leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong
Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.
TAS7505_00_UM_V1.0

