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Önemli 1

Güvenlik

Uyarı

Aşağıdaki güvenlik sembollerini 
tanıyın

Bu 'yıldırım işareti', ünitenizdeki yalıtılmamış 
malzemenin elektrik çarpmasına neden 
olabileceğini gösterir. Lütfen evinizdeki herkesin 
güvenliği için ürün kaplamasını çıkarmayın.
'Ünlem işareti', işletim ve bakım sorunlarından 
kaçınmak için ekteki literatürü dikkatlice okumanız 
gereken özellikleri vurgular.
UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini en aza 
indirmek için bu cihaz yağmura veya neme maruz 
bırakılmamalı ve üzerine vazo gibi sıvı dolu 
nesneler yerleştirilmemelidir.
DİKKAT Elektrik çarpmasını önlemek için, �şin 
geniş ucunu geniş yuva ile hizalayın ve tam olarak 
sokun.

• Bu cihazın muhafazasını asla çıkarmayın.
• Bu cihazın herhangi bir parçasını asla yağlamayın.
• Bu cihazı asla diğer elektrikli ekipmanlarla birlikte 

kullanmayın.
• Bu cihaz ile doğrudan güneş ışığı, kontrolsüz alev 

veya ısı arasında güvenli bir mesafe bırakın.
• Bu cihazın içindeki lazer ışınına asla bakmayın.
• Bu aygıtın �şini çekmek için gereken güç 

kablosuna, �şe veya adaptöre her zaman kolayca 
erişebildiğinizden emin olun.

• Bu cihazı su birikintilerinin yakınında 
kullanmaktan kaçının.

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

kaynaklarından veya ısı üreten diğer 
cihazlardan (ampli�katörler dahil) uzağa 
kurun.

• Güç kablosunun, özellikle �şlerde, uygun 
prizlerde ve cihazdan çıktığı noktada üzerine 
basılmasına veya sıkışmasına karşı koruyun.

• Yalnızca üreticinin belirttiği 
donanımları/aksesuarları kullanın.

• Yalnızca üreticinin önerdiği araba, stant, 
tripod, braket veya masa ile kullanın.

• Bir araba kullanıldığında, araba/cihaz 
kombinasyonunu taşırken devrilmeden 
kaynaklanan yaralanmaları önlemek için çok 
dikkatli olunmalıdır.

• Bu cihazı fırtınalı havalarda veya uzun bir süre 
kullanılmadığında �şten çekin.

• Tüm servis işlemleri yetkili servis personeli 
tarafından yapılmalıdır. Cihaz herhangi bir 
şekilde hasar görmüşse, güç kaynağı kablosu 
veya �şi hasar görmüşse, cihazın içine sıvı 
dökülmüşse veya içine nesneler düşmüşse, 
cihaz yağmura veya neme maruz kalmışsa, 
aşağıdaki durumlarda servis gereklidir: normal 
çalışmıyorsa veya düşürüldüyse.

• Fiziksel yaralanmaya, maddi hasara veya 
uzaktan kumandanın zarar görmesine neden 
olabilecek pil sızıntısını önlemek için:

• Pil güneş ışığı, ateş veya benzeri ısı kaynakları 
gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

• Cihaz üzerinde herhangi bir damlama veya 
sıçrama olmayacaktır.

• Cihazın üzerine hiçbir tehlike kaynağı 
koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan 
mumlar).

• Bağlantı kesme cihazının bir elektrik �şi veya 
bir cihaz kuplörü olduğu durumlarda, bağlantı 
kesme cihazı kolayca çalıştırılabilir durumda 
kalmalıdır.

• Pili, + ve - okları uzaktan kumandada 
gösterilen yönü gösterecek şekilde 
doğru şekilde takın.

• Piller karıştırılmamalıdır (eski ve yeni 
veya karbon ve alkalin vb.).

• Uzaktan kumanda uzun bir süre 
kullanılmadığında pili çıkarın.
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Dikkat Not

İşitme güvenliği

FCC bilgileri

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Orta ses seviyesinde dinleyin

Güvenli bir ses düzeyi oluşturmak için

Makul süreler boyunca dinleyin

Not: FCC Kurallarının 15. Bölümüne göre, bu 
ekipman test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz 
sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu limitler, bir 
konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı 
makul olan bir koruma düzeyi sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bu ekipman, radyo frekansı 
enerjisi üretir, kullanır ve yayma özelliğine sahiptir 
ve doğru şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo 
iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. 
Ancak, belirli bir kurulumda parazit 
oluşmayacağının garantisi verilemez. Bu ekipman, 
kapatılıp açılarak belirlenebilecek şekilde radyo 
veya televizyon alımında zararlı parazite neden 
olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini 
veya birkaçını kullanarak paraziti düzeltmeye 
çalışması önerilir:

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile 
uyumludur. Çalıştırma için aşağıdaki iki koşul 
geçerlidir: (1) Bu cihaz zararlı parazit 
oluşturmayabilir ve (2) bu cihaz, istenmeyen 
çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil tüm 
parazitleri kabul etmelidir.

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma 
Kanada'nın lisanstan muaf RSS standartlarına 
uyan, lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içerir. 
Çalıştırma için aşağıdaki iki koşul geçerlidir:
1. Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
2. Bu cihaz, cihazın istenmeyen bir şekilde 
çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil 
olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir.

•  Tip plakası, ünitenin arkasında bulunur.• Burada belirtilenler dışında, kontrollerin veya 
ayarların kullanılması veya prosedürlerin 
uygulanması tehlikeli lazer maruziyetine veya 
diğer güvenli olmayan işlemlere neden olabilir.

• Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde 
kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu 
ürün, kısa süreli maruziyetten sonra bile 
normal bir insanda işitme kaybına neden 
olabilecek desibel aralıklarında sesler 
üretebilir. Halihazırda bir dereceye kadar 
işitme kaybı olan kişiler için daha yüksek 
desibel aralıkları mevcuttur.

• Ses aldatıcı olabilir. Zamanla, işitme 'konfor 
seviyeniz' daha yüksek ses seviyelerine uyum 
sağlar. Bu nedenle, uzun süre dinledikten 
sonra 'normal' görünen şey aslında oldukça 
gürültülü olabilir ve işitme duyunuza zarar 
verebilir. Bunu önlemek için, işitme 
duyunuzun uyarlanmasından önce sesinizi 
güvenli bir seviyeye ayarlayın ve orada 
tutun.

• Ses kontrolünüzü düşük bir ayara getirin.
• Sesi, rahat ve bozulma olmadan duyana kadar 

kademeli olarak artırın.

• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı 

bir devreye bağlayın.
• Yardım için satıcıya veya bilgili bir hoparlör/TV 

teknisyenine danışın.

• Güvenli olduğu düşünülen seviyelerde bile 
uzun süre sese maruz kalmak da işitme 
kaybına neden olabilir.

• Ekipmanınıza makul bir özen gösterin ve 
uygun molalar verin.

• Uzun bir süre boyunca makul bir ses 
seviyesinde dinleyin.

• İşitme duyunuz uyum sağladıkça ses seviyesini 
ayarlamaktan kaçının.

• Sesi, etrafınızda olup bitenleri 
duyamayacağınız bir noktaya kadar açmaktan 
kaçının.

• Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatli 
olmalı veya geçici olarak kullanmayı 
bırakmalısınız.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki 
yönergelere uyduğunuzdan emin olun
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2 Parti hoparlörünüz

Kutuda ne var
Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş 
geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak 
yararlanmak için ürününüzü 
www.philips.com/support adresinde kaydettirin.

• Ana ünite
• AC güç kablosu
• Hızlı başlangıç kılavuzu
• Güvenlik sayfası
• Garanti belgesi
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Ana üniteye genel bakış

Üst panel:

1 USB play (USB portu)
2 Guitar in (Gitar girişi)
3 Mic in (Mikrofon girişi)
4 Guitar vol (Gitar sesi)
5 Mic vol (Mikrofon sesi)
6 Echo (Eko)
7 Vocal fader (Vokal fader)
8 Ses +
9 Mute (Sessiz)
10 Geri
11 Bekleme (kırmızı gösterge)

12 VSes -
13 Pil seviyesi göstergesi
14 Oynat/Duraklat
15 Bluetooth (mavi gösterge)
16 İleri
17 Light (Işık)
18 Voice changer (Ses Değiştirici)
19 Bass (Bas)
20 Treble (Tiz)
21 Line out (Hat çıkışı)
22 Line in (Hat girişi)

1

2
3
4

5

6
7
8

9
10

11
12

13

22

21

20

19
18

17
16

15

14
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Ana üniteye genel bakış Temel oynatma
Arka panel:

1

2

1 Trolley
2 AC güç soketi

• Üniteyi açmak/kapatmak için 3 
saniye basılı tutun.

• Güç açık durumdayken pil seviyesini 
kontrol etmek için basın.

• Vocal fader açık ve vocal fader kapalı 
arasında geçiş yapmak için arka 
arkaya basın.

• Bas seviyesini ayarlamak için Bass 
düğmesini çevirin.

• Tiz seviyesini ayarlamak için Treble 
düğmesini çevirin.

• Ses tonları arasında geçiş yapmak 
için arka arkaya basın: 
ses1/ses2/ses3/ses4/ses kapalı.

• Sonraki parçaya atlamak için basın.

• Önceki parçaya dönmek için basın.

• Sesi artırmak için basın.

• Bir oynatmayı geçici olarak 
duraklatmak için basın; oynatmaya 
devam etmek için tekrar basın.

• Sesi açma veya kapatmaya geçin.

• Mikrofon sesini ayarlamak için 
çevirin.

• Mikrofon yankısını ayarlamak için 
çevirin.

• Sesi azaltmak için basın.

Bluetooth moduna girmek için basın.
Bluetooth bağlantısını kesmek için 
basılı tutun.

• Hoparlör ışığının ışık modunu 
değiştirmek için arka arkaya basın.
Flaş ışığını açmak/kapatmak için basılı 
tutun.
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Dikkat

Dikkat

Not

Başlarken3

Model numarası.
Seri numarası.

• Ses çalmak için bir USB 
depolama aygıtı takın.

• Gitarın sesini (bağlıysa) 
ayarlamak için Guitar vol 
düğmesini çevirin.

• Mikrofon girişi.

• Gitar girişi.

• Ses çalmak için Line in jakı 
aracılığıyla harici bir cihaz 
bağlayın.

• Line out jakı aracılığıyla harici bir 
cihaza ses çıkışı yapın.

• Burada belirtilenler dışında, kontrollerin, 
ayarların veya prosedürlerin kullanılması tehlikeli 
lazer maruziyetine veya diğer güvenli olmayan 
işlemlere neden olabilir.

• AC gücüne bağlamadan önce diğer tüm 
bağlantıların tamamlandığından emin olun.

• Ürün hasarı riski! Güç kaynağı voltajının, ürünün 
arkasında veya altında yazılı voltajla 
eşleştiğinden emin olun.

• Elektrik çarpması riski! Güç kablosunu çıkarırken 
her zaman �şi prizden çekin. Asla kabloyu 
çekmeyin.

Daima bu bölümün talimatlarını sırayla izleyin.
Philips, kendileriyle iletişime geçtiğinde bu cihazın 
modelini ve seri numarasını isteyecektir. Cihazın 
model numarası ve seri numarası arka kısımda yer 
almaktadır. Rakamları buraya yazın:

AC güç kablosunu ünitenin arka panelinin AC giriş 
soketine bağlayın.
Ardından AC güç kablosunun diğer ucunu bir 
elektrik prizine bağlayın.

Güç kablolarının sayısı ve �şlerin türü bölgeye göre 
değişir.

Gücü bağlayın
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Açık

Bas ve tizi ayarlayın

Not

Basın

20%

100%

50%

80%

100%

15 saniye

20%

Düşük pil:

50%

80%

100%

• Şarj etmek için AC güç kablosunu yerleşik pile 
bağlayın. Pil göstergeleri, şarj durumunu 
belirtmek için çeşitli şekillerde yanıp söner.

• Size kolaylık sağlamak için, hoparlörde 
akıllı pil kontrol özelliği bulunur.

• Ünite şarj olmuyorken, LED göstergelerde 
mevcut pil seviyesini görüntülemek için    
düğmesine basın.

• Parti hoparlörünü açtığınızda, otomatik olarak 
Bluetooth eşleştirme moduna girecektir.

Bas seviyesini ayarlamak için Bass düğmesini 
çevirin. Bas seviyesini saat yönünde çevirerek 
artırın ve saat yönünün tersine çevirerek azaltın. 
Tiz seviyesini ayarlamak için Treble düğmesini 
çevirin. Seviyeyi yükseltmek için saat yönünde, 
alçaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

4 LED beyaz yanıyor = yaklaşık %100 dolu
3 LED beyaz yanıyor = yaklaşık %80 dolu
2 LED beyaz yanıyor = yaklaşık %50 dolu
1 LED beyaz yanıyor = yaklaşık %20 dolu

(şarj gerektiğini gösterir)
Not: Pil seviyesi düşük olduğunda, tüm pil LED 
göstergeleri birlikte yanıp söner ve bir uyarı 
sesi duyulur.

Not: Pil tamamen şarj olduktan sonra, ünitenin 
dört göstergesi 15 saniye sonra kapanacaktır.

Parti hoparlörünü açmak/kapatmak için 3 
saniye basılı tutun.

Dahili pili şarj edin
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Not

4 5

Bir cihaz bağlama

1

2 Flaş ışığı
3 saniye

Light

Light

Light

Light

Light

Light

Light

• Bu ürünle bir cihazı eşleştirmeden önce, kullanım 
kılavuzunu okuyarak Bluetooth uyumlu 
olduğundan emin olun.

• Ürünün maksimum bellek kapasitesi sekiz 
eşleştirilmiş cihazdır. Dokuzuncu eşleştirilmiş 
cihaz, ilk cihazın yerini alacaktır.

• Bu ürün ile bir Bluetooth cihazı arasındaki 
herhangi bir engel, çalışma aralığını azaltabilir. 
Parazite neden olabilecek diğer elektronik 
cihazlarla güvenli bir mesafe bırakın.

• Bu ürünün bir Bluetooth cihazıyla birlikte çalışma 
aralığı yaklaşık 10 metredir (30 �t).

Ürün, Bluetooth cihazınızdan sisteme kablosuz 
olarak müzik akışı sağlayabilir.

1. Güç açık modunda, hoparlör ışığının farklı 
ışık modları arasında geçiş yapmak için Light 
düğmesine art arda basın.

2. Güç açık modunda, �aş ışığını 
açmak/kapatmak için Light düğmesini 3 
saniye basılı tutun.

1. Parti hoparlörünü açmak için       düğmesini 3 
saniye basılı tutun.  Birim otomatik olarak 
Bluetooth eşleştirme moduna girer ve     
düğmesinin mavi arka ışığı ve mavi hoparlör 
ışığı yanıp sönerek size bir Bluetooth cihazıyla 
eşleştirmeyi hatırlatmak ister.

1. Parti hoparlörü USB veya hat girişi ile 
bağlandığında,  Bluetooth moduna geçmek ve 
eşleştirme moduna girmek için     düğmesine 
kısaca basın.      düğmesinin mavi arka ışığı ve 
hoparlörün mavi ışığı,  bir Bluetooth cihazına 
bağlanmanızı hatırlatmak için yanıp söner. 

2. Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin 
ve eşleştirilebilecek Bluetooth cihazlarını arayın.

2. Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin 
ve eşleştirilebilecek Bluetooth cihazlarını 
arayın.

3. [Philips TAX5206] öğesini seçin
eşleştirme için cihazınızda görüntülenir. Başarılı 
bir bağlantıdan sonra     düğmesinin mavi arka 
ışığı sabit kalır.

Dekoratif ışığı açma veya 
kapatma

Bir cihazı otomatik olarak 
bağlama

Bir cihazı manuel olarak 
bağlama

Işık efektini değiştir Bluetooth üzerinden 
ses çalın

Işık modu 1

Işık modu 2

Işık modu 3

Işık modu 4

Işık kapalı

Açık/Kapalı
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Bir cihazın bağlantısını 
kesme

Not

Not

6

1

2

Not
• Başka bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce, 

mevcut olanın bağlantısını kesmeniz gerekir.

• Ünitenin Bluetooth aralığı aşıldığında, ünite 
otomatik olarak cihazdan ayrılacaktır.

• Mevcut cihazla bağlantıyı kesmek ve Bluetooth 
eşleştirme bilgilerini silmek için ünitenin   
düğmesini 8 saniye basılı tutun.

• Diğer kaynaklardan USB'ye geri dönmek 
istiyorsanız USB �şini yuvaya yeniden takmanız 
gerekir.

• USB cihazının desteklenen formatlarda çalınabilir 
ses içeriği içerdiğinden emin olun. Desteklenen 
biçimler: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC 
formatındaki ses yalnızca 16 bit hızını ve 1M kod 
hızını desteklemez.
Ünite maksimum 128G USB'yi ve FAT16/ FAT32/ 
exFAT dosya biçimini destekler.

• USB cihazı tanınmıyorsa ve okunamıyorsa veya 
USB'deki ses içeriği çalınamıyorsa, parti 
hoparlörü otomatik olarak Bluetooth kaynağına 
geçecektir.

1. Parti hoparlörünü açmak için        düğmesini 3 
saniye basılı tutun, ardından bir uyarı sesi 
duyacaksınız.

2. Aygıtın USB �şini USB yuvasına takın.

4. Şarkıyı otomatik olarak oynatın.

3.      düğmesinin mavi arka ışığı sönecek ve parti 
hoparlörü otomatik olarak USB kaynağına 
geçecektir.

3. [Philips TAX5206] öğesini seçin
eşleştirme için cihazınızda görüntülenir. Başarılı 
bir bağlantıdan sonra      düğmesinin mavi arka 
ışığı sabit kalır.

USB depolama aygıtından 
çalma

USB üzerinden ses 
çalma

Mevcut cihazla bağlantıyı kesmek için 
parti hoparlöründeki      düğmesini üç 
saniye basılı tutun.

      düğmesinin mavi arka ışığı ve mavi 
hoparlör ışığı,  bir Bluetooth aygıtına 
bağlanmanızı hatırlatmak için yanıp söner. 
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Sesi ayarla

Desteklenen MP3 biçimleri

Çalma kontrolü

Buton Aksiyon

7

Harici bir cihazı dinleme

MP3 çalar üzerinden ses çalma

Line out

Not

Ürünün Line in jakı.
MP3 çaların kulaklık jakı.

Line in

• Başka bir kaynaktan Hat girişine geri dönmek 
isterseniz, ses giriş kablosunu Line in jakına 
yeniden takmalısınız.

USB modunda, oynatmayı kontrol etmek için 
aşağıdaki talimatları izleyin.

Bu ürünle MP3 çalar gibi harici bir ses cihazını 
dinleyebilirsiniz.

Oynatma sırasında, sesi artırmak veya azaltmak 
için parti hoparlöründeki +/- düğmesine basın.
Yeşil hoparlör ışığı, ses ayarını belirtmek için buna 
göre değişecektir.

Bu ünitede bir Line out jakı vardır. Analog stereo 
ses sinyalleri, aktif bir hoparlör gibi harici 
cihazlara verilebilir. Ünitenin Line out jakına ve 
harici cihazın Line in jakına bir ses kablosu (dahil 
değildir) bağlayın; ünite, sesi otomatik olarak 
harici cihaza verecektir.

Uyumlu USB cihazları:
• USB �ash bellek (USB 2.0)
• USB �ash oynatıcılar (USB 2.0)
• Hafıza kartları (bu üniteyle çalışmak için ek bir 

kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen biçimler:
• USB veya bellek dosya formatı: FAT16, FAT32, 

exFAT (sektör boyutu: 512 bayt)
• Ses formatı: MP3, WAV, WMA, FLAC.
• En fazla 8 düzeye kadar dizin yerleştirme
• Maks. 128G USB desteği

• Maksimum başlık sayısı: 999 (dosya adı 
uzunluğuna bağlı olarak)

• Maksimum albüm sayısı: 64
• Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 

44,1 kHz, 48 kHz
• Desteklenen bit hızları: 32-384 (kbps) değişken 

bit hızları

Önceki veya sonraki parçaya atlamak 
için basın.

Sesi artırın/azaltın.
Oynatmayı duraklatmak veya devam 
ettirmek için basın.

1. Parti hoparlörünü açmak için        düğmesini 3 
saniye basılı tutun, ardından bir uyarı sesi 
duyacaksınız.

2. Bir ses giriş kablosunu (dahil değildir) her iki 
ucunda 3,5 mm'lik bir konektörle aşağıdakilere 
bağlayın:

3. Mavi arka ışık     düğmesi kapatılacak ve parti 
hoparlörü otomatik olarak Line in kaynağına 
geçecektir.

4. MP3 çalarınızdaki sesi dinleyin (kullanım 
kılavuzuna bakın).

USB çalınabilirlik bilgileri

Line in üzerinden ses 
çalma
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Mikrofon sesini ayarla
Gitar sesini ayarla

Yankıyı ayarla

Vocal fader

Ses değiştirici

Guitar in

Guitar vol

1

2

6,3 mm
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Ünitenin Mic in jakına harici bir mikrofon (dahil 
değildir) bağlayın ve Mic vol düğmesini 
kullanarak mikrofon sesini ayarlayın.
Şimdi karaoke şarkılarından yararlanın!

Üst paneldeki Guitar in jakı aracılığıyla bu parti 
hoparlörüne doğrudan bir gitar bağlanabilir.
1 6,3 mm (1/4") gitar konektörü (dahil değildir) 

kullanarak gitarınızı Guitar in jakına bağlayın.
2 Üst paneldeki Guitar vol düğmesi, bağlı 

gitarınızın sesini kontrol etmek için 
kullanılabilir.

Üst paneldeki Echo düğmesini çevirerek mikrofon 
yankı seviyesini istediğiniz seviyeye 
ayarlayabilirsiniz.

Vokal fader'ı açma ve kapatma arasında geçiş 
yapmak için üst paneldeki Vocal fader düğmesine 
basın.

Farklı ses tonları arasında geçiş yapmak için 
paneldeki Voice changer düğmesine basın: 
ses1/ses2/ses3/ses4/ses kapalı.

Mikrofon aracılığıyla 
şarkı söyleme



Not

USB şarjı10
Harici bir cihazı şarj etme
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• USB şarjı 5 V, 1 A harici şarj ile sınırlıdır. iPad gibi 
daha yüksek şarj akımı gerektiren şarj cihazlarıyla 
uyumlu değildir.

Bu parti hoparlörünü kullanarak cep telefonunuz 
gibi harici cihazları şarj edebilirsiniz.
1 Cep telefonunuzu parti hoparlörüne (ürünle 

verilmez) bağlamak için bir USB kablosu 
kullanın.

2  Parti konuşmacısına güç sağlayın.

Cep telefonu tanındığında şarj işlemi başlar.

5 V     1 A



      

Ürün bilgileri11
Özellikler Bakım

Ağırlık
Ana ünite 10,52 kg

Boyutlar
Ana ünite (G x Y x D) 309 x 700 x 322 mm

Genel bilgi
AC güç 100 - 240 V ~, 50/60 Hz

≤ 0,5 W

Pil kapasitesi

Pil

Bluetooth sürümü

Bluetooth frekans 
bandı

Bluetooth aralığı

Bluetooth
V5.0

10 m (boş alan)

2,402 GHz ~ 2,480 GHz 
ISM Bandı

USB doğrudan sürüm

USB
2.0 Tam Hız

5 V, 1 AŞarj desteği

Hoparlör empedansı

Duyarlılık

Hoparlör
4 ohm

91 dB ± 3 dB/m/W

AC çıkış gücü (RMS)

Pil çıkış gücü

Frekans tepkisi

Sinyal gürültü oranı

Toplam harmonik bozulma

30 W

160 W

40 Hz-20 KHz,-12 dB

≥ 65 dBA

80 W

AC çıkış gücü (maksimum)

Özellikler Dolabı temizle

≤ 10 %
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• Ha�f bir deterjan solüsyonuyla ha�fçe 
nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
Alkol, alkollü içkiler, amonyak veya 
aşındırıcı maddeler içeren bir solüsyon 
kullanmayın.

Akış formatı: SBC, müzik akışı (A2DP),
Oynatma/ses kontrolü: AVRCP
Çok noktalı (Multipair) desteği

Dahili şarj edilebilir 
7,4 V 4400 mAh

Eco beklemede daha az 
tüketim



Dikkat

12
Bluetooth cihazı hakkında

Güç yok

Ses yok

Üniteden yanıt yok

USB cihazı desteklenmiyor

USB cihazındaki bazı dosyalar 
görüntülenemiyor

Cihazla bağlantı kurulamıyor
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• Bu ünitenin kasasını asla çıkarmayın.

Garantiyi sürdürmek için sistemi asla kendi 
başınıza onarmaya çalışmayın.
Bu üniteyi çalıştırırken zorluk yaşarsanız, lütfen 
servisle iletişime geçmeden önce aşağıdaki 
noktaları kontrol edin. Sorun çözülmediyse, lütfen 
Philips web sitesini ziyaret edin.
(www.philips.com/support).
Philips ile iletişim kurarken ünitenizin yakında 
olduğundan ve model ve seri numaralarının 
elinizde olduğundan emin olun.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı 
kurulduktan sonra ses kalitesi düşük

Eşleştirilen cihaz sürekli bağlanıyor ve 
bağlantısı kesiliyor.

Sorun Giderme

• Ünitenin AC elektrik �şinin doğru şekilde 
bağlandığını doğrulayın.

• AC çıkışının açık olduğunu doğrulayın.
• Enerji tasarrufu yapmak için, oyun sona 

erdikten 15 dakika sonra ünite otomatik 
olarak bekleme moduna geçer ve hiçbir 
kontrol çalıştırılmaz.

• USB aygıtındaki maksimum klasör veya 
dosya sayısı aşılmıştır. Bu fenomen bir arıza 
değildir.

• Bu dosyaların biçimleri desteklenmez.

• Ünite, USB cihazı ile uyumlu değil. Başka 
bir tane dene.

• Ses seviyesini ayarla.

• Ünitenin AC elektrik �şini çıkarıp yeniden 
takın, ardından tekrar açın.

• Bluetooth sinyali zayıf. Cihazı bu ürüne 
yaklaştırın veya aralarındaki herhangi bir 
engeli kaldırın.

• Cihazın Bluetooth işlevi devre dışı. İşlevin 
nasıl etkinleştirileceğine ilişkin talimatlar 
için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

• Bu öğe, Bluetooth özellikli başka bir cihaza 
zaten bağlı. Tekrar denemeden önce o 
cihazın bağlantısını kesin ve yeniden 
bağlayın.

• Bluetooth sinyali zayıf. Cihazı bu ürüne 
yaklaştırın veya aralarındaki herhangi bir 
engeli kaldırın.

• Güç tasarrufu özelliği olarak, bazı cihazlar 
Bluetooth bağlantısını otomatik olarak 
devre dışı bırakabilir. Bu, ürünün kusurlu 
olduğunu göstermez.



Bildirim13
Uygunluk beyanı

Çevrenin korunması Ticari marka bildirimi

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden 
kullanılabilir malzeme ve bileşenler 
kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bu sembol, bir ürünün 2012/19/EU 
Avrupa Yönergesi ile uyumlu olduğunu 
gösterir.

Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa 
Yönergesi kapsamında geri 
dönüştürülemeyen piller içerdiğini gösterir.
Pillerin yanı sıra elektrikli ve elektronik 
ürünlerin geri dönüştürülmesine yönelik yerel 
sistem hakkında bilgi edinin. Yerel 
yönetmeliklere uyun ve ürünü veya pilleri asla 
normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Eski ürünlerin ve pillerin uygun şekilde 
atılması, çevrenin ve insan sağlığının 
korunmasına yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Çevre bilgisi

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulumu 
bölümüne bakın.

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajı 
üç bileşene ayırmaya çalıştık: karton (kutu), 
polistiren köpük (tampon) ve polietilen 
(torbalar, koruyucu köpük levha). Sisteminiz, 
uzman bir şirket tarafından demonte 
edildiğinde geri dönüştürülebilir ve yeniden 
kullanılabilir malzemelerden yapılmıştır. Lütfen 
ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski 
ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere 
uyun.

Bluetooth ® kelime işareti ve logoları, 
Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari 
markalardır ve bu tür markaların MMD 
Hong Kong Holding Limited tarafından her 
türlü kullanımı lisanslıdır. Ticari markaların 
ve ticari adların geri kalanı ilgili sahiplerine 
aittir.

Çift izolasyonlu ve koruyucu topraklama 
içermeyen CLASS II cihazdır.
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Bu cihazda MMD Hong Kong Holdings Limited 
tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir 
değişiklik veya modi�kasyon, kullanıcının cihazı 
çalıştırma yetkisini iptal edebilir.
Bu ürün, Avrupa topluluğunun radyo paraziti 
gereksinimlerine uygundur.
MMD Hong Kong Holding Limited, ürünün RED 
Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment 
Regulations SI 2017 No 1206'nın tüm geçerli 
hükümlerine uygun olduğunu onaylar. Uygunluk 
Beyanı www.philips.com/support adresinde 
mevcuttur.

Önceki ürününüzün ve pilinizin ortadan 
kaldırılması
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