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Uyarı

•	 Asla	bu	hoparlörün	muhafazasını	çıkarmayın.
•	 Bu	hoparlörün	hiçbir	parçasını	asla	yağlamayın.
•	 Bu	hoparlörü	düz,	sert	ve	sabit	bir	yüzeye	

yerleştirin.
•	 Bu	hoparlörü	asla	diğer	elektrikli	ekipmanların	

üzerine yerleştirmeyin.
•	 Bu	hoparlörü	sadece	iç	mekânlarda	kullanın.	

Bu	hoparlörü	su,	nem	ve	sıvı	dolu	nesnelerden	
uzak tutun.

•	 Bu	hoparlörü	doğrudan	güneş	ışığından,	çıplak	
alevlerden veya sıcaktan koruyun.

•	 Eğer	pil,	hatalı	bir	tip	ile	değiştirilirse	patlama	
riski bulunmaktadır.

Bildirim

Burada	TP	Vision	Europe	B.V.	bu	ürünün	
2014/53/AB	sayılı	Direktifin	esas	şartlarına	ve	
diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan 
eder. Uygunluk Beyanı’nı www.philips.com/
support adresinde bulabilirsiniz.

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

Bir	ürüne,	çarpı	işaretli	tekerlekli	çöp	arabası	
işareti	olan	etiket	yapıştırılması,	söz	konusu	
ürünün	2012/19/AB	sayılı	Avrupa	Direktifi	
kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen	elektrikli	ve	elektronik	ürünler	için	yerel	
ayrı toplama sistemi hakkında bilgi sahibi olun.
Lütfen	yerel	kurallara	uygun	hareket	edin	ve	
eski ürünlerinizi normal ev atıklarınızla birlikte 
atmayın.	Eski	ürününüzün	doğru	şekilde	
elden çıkartılması çevre ve insan sağlığı için 
olası	negatif	sonuçların	meydana	gelmesini	
önlemeye yardımcı olacaktır. 

1 Önemli

Önemli güvenlik talimatları

- Hoparlör sıvı damlamasına ya da 
sıçramasına maruz bırakılmamalıdır. 

- Hoparlörün üzerine tehlike kaynağı 
(örneğin,	sıvı	dolu	nesneler,	yanan	mumlar)	
yerleştirmeyin.

-	 Hoparlörün	etrafında	havalandırma	için	
yeterli boş alan olduğundan emin olun.

-	 Lütfen	hoparlörü	sıcaklığı	0°	ile	45°	arasında	
olan bir ortamda güvenle kullanın.

-	 Sadece	üretici	tarafından	belirtilen	ekleri	ve	
aksesuarları kullanın.

Pil güvenlik önlemi

-	 Eğer	piller	yanlış	yerleştirilirse	patlama	
tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya 
eşdeğer tipte bir pille değiştirin.

-	 Piller	(pil	takımı	veya	takılmış	olan	piller)	
güneş	ışığı,	alev	ve	benzeri	gibi	aşırı	ısıya	
maruz bırakılmamalıdır.

-	 Bir	pil,	kullanım,	saklama	veya	nakliye	
sırasında aşırı yüksek veya düşük 
sıcaklıklarda	ve	yüksek	irtifada	alçak	
hava basıncı altında güvenlik tehlikesi 
oluşturabilir.

-	 Pili,	korumasını	engelleyebilecek	yanlış	
türde	bir	pil	(örneğin,	bazı	lityum	pil	tipleri)	
ile değiştirmeyin.;

-	 Bir	pili	ateşe	veya	sıcak	bir	fırına	atmak,	
mekanik olarak ezmek veya kesmek bir 
patlamaya neden olabilir;

- Bir pili aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda 
veya aşırı düşük hava basıncı olan bir 
ortamda	bırakmak,	patlamasına	ya	da	
yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilir.;
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Hoparlörünüz,	2013/56/AB	sayılı	Avrupa	
Direktifi	kapsamında	olan	ve	normal	evsel	
atıklarla birlikte atılmayan piller içermektedir. 
Lütfen	pillerin	ayrı	toplanmasıyla	ilgili	yerel	
kurallar hakkında bilgi edinin; çünkü doğru 
elden çıkarma çevre ve insan sağlığı için 
olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Dikkat

•	 Yerleşik	pillerin	çıkarılması	garantiyi	geçersiz	
kılar ve hoparlörü tahrip edebilir.

Dahili pilleri çıkarmak için her zaman hoparlörü 
bir uzmana getirin.

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

Not

•	 Tip	plakası,	hoparlörün	arkasında	bulunur.
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2 Bluetooth 
Hoparlör

Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve 
Philips’e Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm 
desteklerden yararlanmak için  
www.philips.com/welcome adresinde 
Hoparlör'ınızı kaydediniz.

Giriş

Bu	hoparlörle,	uyumlu	Bluetooth	cihazları	
veya diğer ses cihazlarından gelen sesin 
keyfini	çıkarabilirsiniz.	

Kutu içeriği

Paket içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:
•	 Ana	ünite
•	 USB	kablosu
•	 Ses	kablosu
•	 Hızlı	başlangıç	kılavuzu
•	 Dünya	Çapında	Garanti	Kartı

Ana üniteye genel bakış 

1. 
- Hoparlörü açma / kapatma

2. 

-	 Bir	fonksiyon	seçme
- Bluetooth eşleşmesine bağlan/

bağlantıyı kes
3. BF

-	 Başlatma,	duraklatma	veya	oynatmaya	
devam ettirme

- Sonraki parçaya geçme
4. Sesi yükseltme/azaltma
5. 5 V  2 A 

- USB kablosu bağlama
6. AUX GİRİŞİ

- Harici ses cihazını bağlama
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3 Başlarken
Dikkat

•	 Burada	belirtilenler	dışındaki	kontrollerin,	
ayarların	veya	prosedürlerin	kullanılması,	
tehlikeli radyasyona neden olabilir.

Her zaman sırayla bu bölümdeki talimatları 
izleyin.
Eğer	Philips	ile	temasa	geçerseniz,	bu	
hoparlörün modeli ve seri numarası sizden 
istenecektir.	Model	numarası	ve	seri	numarası,	
hoparlörün arkasındadır. Numaraları buraya 
yazın: 
Model No. ________________________
Seri No. ________________________

Dahili yerleşik piller

Hoparlör,	dahili	şarj	edilebilir	pillerle	çalışabilir.
-	 Hoparlör	açıldığı	zaman	ve	piller	zayıf	ise	

" " yanıp söner. 

Dahili yerleşik pilleri şarj edin:

1 USB kablosunun ucunu hoparlör üzrindeki 
5 V  2 A soketine bağlayın. 

2 USB kablosunun diğer ucunu bir çıkışa  
(5 V  2 A)	bağlayın.

- Hoparlör şarj olurken " " ışığı yanar. 
-	 Piller	dolduğu	zaman,	" " ışığı söner. 

Dikkat

•	 Hoparlör	hasar	riski!	Güç	kaynağı	gerilimini,	
hoparlörün arkasında veya altında yazan gerilim 
ile aynı olmasını sağlayın. 

•	 Elektrik	çarpması	riski!	USB	kablosunu	
çıkarırken her zaman soketten tutarak çekin. 
Asla kablodan çekmeyin.

•	 Sadece	üretici	tarafından	belirtilen	veya	bu	
hoparlör ile satılan bir USB kablosu kullanın.

Açma/kapatma

Hoparlörü açmak/kapatmak için  düğmesine 
basın. 
- Hoparlör açıldığı zaman bildirim sesi verir. 
-	 AUX	GİRİŞ	soketine	hiç	bir	şey	takılı	değilse,	

" " yanıp söner.

Hoparlörün otomatik olarak 
kapanması:

Hoparlör aşağıdaki durumlarda otomatik 
olarak kapanır:
•	 Bluetooth	modunda:	15	dakikadan	fazla	

bir Bluetooth cihazından ses sinyali 
alamadığında

•	 AUX	GİRİŞ	modunda:	15	dakikadan	fazla	hiç	
bir ses cihazı bağlanmadığında.
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4 Oynatma

Bluetooth cihazından oynatma

Bluetooth	bağlantısı	kullanan	bir	cihazdan,	bu	
hoparlöre ses yayını yapabilirsiniz. 

Not

•	 Eşleştirmeden	önce	bir	cihazı	bulunabilir	
yapmak için Bluetooth'un açık olduğundan 
emin olun. 

•	 Hoparlör	ve	cihaz	10	metre	Bluetooth	algılama	
mesafesi	içinde	yerleştirilmiş	olmalıdır.	

1 Hoparlör üzerindeki  düğmesine basın. 

- " " yanıp sönerek kablosuz bağlantıya 

olanak sağlar. 
-	 Eğer	AUX	GİRİŞ	soketinde	hiç	bir	şey	

takılı	değilse,	joparlör	otomatik	olarak	
Bluetooth'u etkinleştirir. 

2	 Bir	Bluetooth	cihazının,	bulunabilir	olması	
için Bluetooth açın.

3	 Eşleştirme	için	cihaz	üzerinde	"Philips	
VS300" seçin. 
-	 Eski	bir	cihaz	için,	eşleştirme	şifresi	

0000 girin.

- Bağlantı başarılı olduğu zaman " " ışığı 

düz mavi yanar. 

4 Müzik yayınına başlamak için Bluetooth 
cihazı üzerinde B düğmesne basın. 

Bluetooth eşleşme bağlantısını 
kesme

- " " düğmesine 2 saniyeliğine veya daha 
fazla	basılı	tutun,	" " yanıp sönecektir.

Harici bir cihazdan oynatma

Hoparlörde,	harici	bir	ses	cihazından	müzik	
dinleyebilirsiniz.

1 Hoparlördeki AUX GİRİŞ soketine ve harici 
bir cihazdaki kulaklık girişine bir ses kablosu 
bağlayın.
- Hoparlör sonra AUX GİRİŞ moduna 

geçer. 

-  " " ışıkları söner.

2 Müzik yayınına başlamak için harici cihaz 
üzerinde B düğmesine basın. 

Oynatma Kontrolü

Oynatma esnasında 
- Ses seviyesini azaltmak/yükseltmek için ses 

düğmesini döndürün. 
- Oynatmak/duraklatmak için BF 

düğmesine basın. Sonraki parçaya geçmek 
için BF	düğmesine	iki	defa	hızlı	basın.
•	 Sadece	Bluetooth	modunda	çalışır.



TR  7

5 Ürün bilgisi

Not

•	 Ürün	bilgileri	önceden	bildirim	yapılmaksızın	
değiştirilebilir.

Genel bilgi

Güç gereksinimi 5 V  2 A

Lityum pil 3,7	V	  2200 mAh

Boyutlar	(G	x	Y	x	D)
110,5 x 87,5 x 53 
mm

Ağırlık	(Ana	Ünite) 2,75	kg

Amplifikatör

Çıkış	Gücü 4 W

Frekans tepkisi 100 - 20000 Hz

Sinyal gürültü oranı > 70 dB

Hoparlörler

Hoparlör	Empedansı 4 Ω

Hoparlör Maksimum Giriş Gücü 4 W

Hoparlör sürücüsü 1.75" tam alan

Bluetooth

Bluetooth sürümü 5.0

Frekans aralığı 2402 - 2480 MHz

İletilen maksimum güç 5 dBm

Maksimum iletişim aralığı yaklaşık. 10 m

Uyumlu	Bluetooth	profilleri A2DP
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Bu hoparlöre bağlanamıyor.
-	 Cihaz,	bu	hoparlör	için	gerekli	olan	profilleri	

desteklemiyor.
-	 Bu	hoparlörün	Bluetooth	fonksiyonu	

etkinleştirilmemiş. Fonksiyonun nasıl 
etkinleştirileceğini bulmak için hoparlörün 
kullanım kılavuzuna bakın.

- Bu hoparlör eşleşme modunda değil. 
- Bu Hoparlör zaten başka bir Bluetooth 

etkinleştirilmiş olan cihaz ile bağlantı 
kurmuş.	Bağlı	cihazın	bağlantısını	kesin,	
ardından tekrar deneyin.

6 Sorun giderme
Uyarı

•	 Asla	bu	hoparlörün	muhafazasını	çıkarmayın.

Garantiyi	geçerli	tutmak	için,	hoparlörü	asla	
kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
Bu	hoparlörü	kullanırken	sorunla	karşılaşırsanız,	
servis talep etmeden önce aşağıdaki 
noktaları	kontrol	edin.	Eğer	sorun	hala	devam	
ederse,	(www.philips.com/welcome)	Philips	
web	sitesine	gidin.	Eğer	Philips	ile	temasa	
geçerseniz,	hoparlörün	yakınınızda	ve	bu	
hoparlörün model ve seri numaralarının 
ulaşılabilir olmasını sağlayın.

Güç yok
•	 Hoparlörün	tamamen	şarj	olduğundan	

emin olun.
•	 Hoparlörün	USB	soketinin	düzgün	bir	

şekilde bağlı olduğundan emin olun.
•	 Güç	tasarruf	özelliği	olarak,	herhangi	bir	

ses sinyali alınmadığı ya da herhangi bir 
ses	cihazı	bağlı	olmadığı	zaman,	15	dakika	
içinde,	hoparlör	otomatik	olarak	kapanır.	

Ses yok
•	 Ses	düzeyini	ayarlayın.

Hoparlörden yanıt yok 
•	 Hoparlörü	yeniden	çalıştırın.

Başarılı Bluetooth bağlantısı kurulduktan 
sonra bile, bu hoparlör üzerinde müzik 
çalınamıyor. 
-	 Cihaz,	kablosuz	olarak	bu	hoparlör	

aracılığıyla müzik çalmak için kullanılamaz. 

Bluetooth etkinleştirilmiş bir cihaz ile 
bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi 
kötü. 
- Bluetooth sinyal alımı kötüdür. Cihazı bu 

hoparlöre yaklaştırın veya cihaz ile hoparlör 
arasındaki herhangi bir engeli kaldırın.
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