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1 Tervetuloa!
Philips Bluetooth SHB1400 -kuuloketta voit käyttää mukavasti
langattomiin handsfree-puheluihin. Pehmeää, ergonomisesti muotoiltua
kuuloketta voit käyttää mukavasti vaikka koko päivän. Voit ladata
kuulokkeen helposti tietokoneessa tai USB-laturilla.
Käytä hetkinen tutustumalla kuulokkeen ominaisuuksiin, jotta voit
hyödyntää niitä tehokkaasti.
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Kuunteluturvallisuudesta

Vaara
•• Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella

ja säätämällä sitten äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus
on, sitä lyhyempi on turvallinen kuunteluaika.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.
• Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen
ääneen.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä
ympärilläsi tapahtuu.
• Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
• Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.
• Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
• Vältä puhelujen aiheuttamia häiriöitä turvallisuutesi vuoksi
liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettikentät
(EMF)
1. Royal Philips Electronics valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita,
jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten
mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.
2. Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden
turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä
vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMFstandardeja.
3. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan
tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle.
4. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein
asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten
tutkimustulosten perusteella turvallista.
5. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja
turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan
standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo
aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen hävittäminen
S u om i

2 Tärkeää

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että
tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/
EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektoniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.

Akun hävittäminen
Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä
voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.
Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen
liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa
vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Euroopan unionia koskeva ilmoitus

Philips Consumer Lifestyle, BU Home Control vakuuttaa, että Philips
Bluetooth SHB1400 -kuuloke on direktiivin 1999/5/EC vaatimusten
ja säännösten mukainen niiltä osin, kuin se tätä tuotetta koskee.
Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTEdirektiiviä 1999/5/EY noudattaen.

Tavaramerkit
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa
omaisuutta. Bluetooth-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n
omaisuutta, joihin Philips Electronics N.V.:llä on käyttölupa.

Yleistä
Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen:
• Älä altista kuuloketta liialliselle kuumuudelle.
• Älä pudota kuuloketta.
• Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
• Älä upota kuuloketta veteen.
• Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia,
bentseeniä tai hankaavia aineita.
• Laitteen voi puhdistaa pehmeällä liinalla, jonka voi tarvittaessa
kostuttaa kevyesti vedellä tai laimennetulla miedolla saippualla.
Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista
• Älä käytä tai säilytä laitetta paikassa, jonka lämpötila on alle -15 ˚C
tai yli 55 ˚C , sillä se saattaa lyhentää akun käyttöikää.
• Sisäistä akkua ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten
auringonvalolle tai tulelle.
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3 Toimituksen sisältö

•

Philips Bluetooth SHB1400 -kuuloke

•

Korvakoukku

•

Pika-aloitusopas

Yhteensopivuus
Kuuloke on yhteensopiva Bluetooth-matkapuhelinten kanssa. Siinä
on Bluetooth-versio 2.1+EDR, mutta se toimii myös niiden muita
Bluetooth-versioita käyttävien laitteiden kanssa, jotka tukevat
Bluetooth-tekniikan HSP (Headset)- tai HFP (Handsfree) -profiilia.
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4 Kuulokkeen esittely
c

a

b

d

f
e

a Korvatyyny
b VOL -/VOL +: äänenvoimakkuuspainike
c Merkkivalo
d : toimintopainike
e Mikrofoni
f USB-suojus
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5 Aloittaminen

Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja
matkapuhelimen välille

Lataa kuuloke

Muodosta pariliitos kuulokkeen ja matkapuhelimen välille, ennen
kuin käytät kuuloketta matkapuhelimen kanssa. Onnistuneessa
pariliitoksessa muodostetaan ainutlaatuinen salattu yhteys kuulokkeen
ja matkapuhelimen välille. Viimeisimmät kahdeksan pariliitosta säilyvät
kuulokkeen muistissa. Jos yrität muodostaa kuulokkeen kanssa
enemmän kuin kahdeksan pariliitosta, aiempien laitteen kanssa tehdyt
pariliitokset korvataan vanhimmasta alkaen.

Huomautus
•• Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, koska kuulokkeiden
liittäminen laturiin sammuttaa laitteen.

•• Lataamisen aikana kuuloketta voi käyttää normaalisti.

1

Irrota USB-suojus.

1
2
3
4

Varmista, että kuuloke on ladattu ja sammutettu.
Varmista, että matkapuhelin on käynnissä ja sen Bluetoothominaisuus on käytössä.
Paina -painiketta, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua vuorotellen
punaisena ja sinisenä. Älä lopeta painikkeen painamista, kun
merkkivalo palaa vain sinisenä.
»» Kuuloke on pariliitostilassa, joka kestää viisi minuuttia.
Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille.
Lisätietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa.

Esimerkkipariliitos näkyy alla.

1
2

2

Liitä kuuloke tietokoneen USB-porttiin tai muuntajaan, jossa
on USB-liitäntä.

Hae kuuloketta matkapuhelimen Bluetooth-valikosta.
Valitse löydettyjen laitteiden joukosta Philips SHB1400.
• Jos saat kehotteen antaa kuulokkeen PIN-koodin, näppäile
0000 (4 nollaa). Jos matkapuhelimessa on Bluetooth
2.1+EDR tai uudempi, salasanaa ei ehkä tarvitse antaa.

Settings

Connectivity

Bluetooth

Connectivity

Devices Found

Add
Bluetooth
device

Select

Settings

Settings

Back

Philips SHB1400

Enter Password

Select

Select

Back

Back

»» Kun pariliitos onnistuu, kuulokkeesta kuuluu pitkä merkkiääni
ja kuulokkeen merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä 3 sekunnin
välein.

»» Lataamisen aikana merkkivalo muuttuu punaiseksi. Merkkivalo
sammuu, kun kuuloke on ladattu täyteen.
Vihje
•• Tavallisesti lataaminen kestää 2 tuntia.
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6 Sovita kuulokkeet
Aseta kumityyny korvaan ja kierrä kuuloketta ylös- tai alaspäin,
kunnes se mukautuu korvaasi tukevasti.

Valinnainen (korvakoukku)
Voit parantaa kuulokkeen mukautumista korvaan käyttämällä
korvakoukkua: paina pallonivel kumityynyn ja kuulokkeen rungon väliin.
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7 Käytä kuuloketta
Liitä kuuloke matkapuhelimeen
1

Kun matkapuhelimeen on kytketty virta, käynnistä kuuloke
painamalla -painiketta, kunnes merkkivalo syttyy.
»» Virran kytkemisen jälkeen kuuloke muodostaa
automaattisesti yhteyden laitteeseen, johon se on viimeksi
liitetty.
»» Jos viimeksi liitetty laite ei ole käytettävissä, kuuloke
yrittää muodostaa yhteyden viimeistä edelliseen liitettyyn
laitteeseen. Jos kuuloke ei löydä kyseistä laitetta, se etsii
aiemmin liitettyjä laitteita aikajärjestyksessä taaksepäin,
kunnes se löytää laitteen, johon se voi muodostaa yhteyden.
Kuulokkeen muistiin mahtuu enintään 8 aiemmin liitettyä
laitetta.

Jos kytket virran matkapuhelimeen tai otat sen Bluetoothominaisuuden käyttöön sen jälkeen, kun olet kytkenyt virran
kuulokkeeseen, muodosta yhteys kuulokkeeseen matkapuhelimen
Bluetooth-valikosta.

Hallitse 3-suuntaisia puheluita
Jos puhelin ja operaattori tukevat 3-suuntaisia puheluita, voit hallita
niitä kuulokkeesta.
Aktiivisen puhelun asettaminen
pitoon ja odottavan puhelun
hyväksyminen

Paina -painiketta, kun näet
toisen puhelun.

Aktiivisen puhelun lopettaminen ja
odottavan puhelun hyväksyminen

Pidä -painiketta
painettuna, kun näet toisen
puhelun.

Aktiivisen puhelun ja pidossa olevan
puhelun vaihtaminen

Paina puhelun aikana .

Aktiivisen puhelun lopettaminen ja
Pidä -painiketta
pidossa olevan puhelun hyväksyminen painettuna, kunnes kuulet
merkkiäänen.
Pidossa olevan puhelun lopettaminen Paina - ja VOL
--painiketta, kunnes kuulet
merkkiäänen.
Pidossa olevan puhelun lisääminen
aktiiviseen puheluun

Automaattinen virransäästö
Jos kuuloke ei löydä viiden minuutin kuluessa Bluetooth-laitetta, johon
muodostaa yhteys, kuuloke siirtyy virransäästötilaan akun virran
säästämiseksi.

Hallitse puheluita
Käynnistä ja sammuta
kuuloke

Paina -painiketta, kunnes merkkivalo
syttyy/sammuu.

Tarkista akku

Paina VOL +- ja VOL --painiketta
samanaikaisesti.
> 50 %: 1 sininen välähdys
< 50 %: 2 punaista välähdystä
< 25 %: 3 punaista välähdystä

Paina - ja VOL
+-painiketta, kunnes kuulet
merkkiäänen.

Merkkivalot ja -äänet
Merkkivalo vilkkuu vuorotellen
punaisena ja sinisenä.

Kuuloke on valmis
pariliitokseen.

Merkkivalo välähtää kerran sinisenä 3
sekunnin välein.

Kuuloke on liitetty
puhelimeen.

Merkkivalo välähtää kaksi kertaa
punaisena 5 sekunnin välein.

Kuuloketta ei ole liitetty.

Merkkivalo välähtää sinisenä puolen
sekunnin välein.

Puhelu on tulossa /
puhelua soitetaan.

Merkkivalo välähtää sinisenä sekunnin
välein.

Kuuloke on käytössä
puhelussa.

Vastaa puheluun /
lopeta puhelu

Paina .

Merkkivalo välähtää punaisena kolme
Akun virta on vähissä.
kertaa ja merkkiääni kuuluu kaksi kertaa
minuutin välein.

Säädä
äänenvoimakkuutta

Paina VOL +/VOL -.

Merkkivalo palaa punaisena

Kuuloketta ladataan.

Valitse viimeisin
numero uudelleen

Merkkivalo ei pala.
Paina -painiketta nopeasti kaksi kertaa.

Kuulokkeesta on
katkaistu virta. / Lataus
on valmis.

Hylkää puhelu

Pidä -painiketta painettuna.

Mikrofoni on mykistetty.

Aktivoi äänivalinta

Paina -painiketta, kunnes kuulet
merkkiäänen.

Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni 5
sekunnin välein

Siirrä puhelu
matkapuhelimeen

Pidä -painiketta painettuna puhelun
aikana.

Mykistä mikrofoni

Paina -painiketta nopeasti kaksi kertaa
puhelun aikana.
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8 Tuotetiedot
Suora USB-lataus
Puheaika: jopa 7 tuntia
Valmiusaika: jopa 150 tuntia
Täysi lataus tavallisesti 2 tuntia
Ladattava litiumpolymeeriakku (78 mAh)
Bluetooth 2.1+EDR, HSP-kuulokeprofiili 1.1, HFP-handsfreeprofiili 1.5
Toimintasäde: jopa 10 metriä
Automaattinen virrankatkaisu
Akun tilatarkistus
Tukee äänivalintaa, uudelleenvalinta, 3-suuntaisten puheluiden
tuki, mikrofonin mykistys

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

FI
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9 Usein kysytyt kysymykset
Virta ei kytkeydy Bluetooth-kuulokkeisiin.
Akun virta on vähissä.
• Lataa kuuloke.

Ei yhteyttä matkapuhelimeen.
Bluetooth-ominaisuus on poistettu käytöstä.
• Ota matkapuhelimen Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja
käynnistä matkapuhelin, ennen kuin käynnistät kuulokkeen.

Pariliitos ei onnistu.
Kuuloke ei ole pariliitostilassa.
• Toimi käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
• Varmista, että merkkivalo välähtää vuorotellen punaisena
ja sinisenä, ennen kuin vapautat -painikkeen. Älä lopeta
painikkeen painamista, kun merkkivalo palaa vain sinisenä.

Matkapuhelin ei löydä kuuloketta.
Kuulokkeista on ehkä yhteys laitteeseen, jonka kanssa on
muodostettu pariliitos aikaisemmin.
• Katkaise virta liitetystä laitteesta tai vie laite toimintasäteen
ulkopuolelle.
Pariliitokset on ehkä nollattu, tai kuulokkeiden ja jonkin toisen
laitteen välille on muodostettu pariliitos aikaisemmin.
• Muodosta uusi pariliitos kuulokkeen ja matkapuhelimen välille
käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Äänivalinta tai uudelleenvalinta ei onnistu.
Matkapuhelin ei ehkä tue tätä toimintoa.

Toinen osapuoli ei kuule ääntäni, ja kuulen
merkkiäänen muutaman sekunnin välein.
Mikrofoni on mykistetty.
• Ota mikrofoni käyttöön painamalla -painiketta kaksi kertaa
nopeasti.

Äänen laatu on heikko, ja kuulokkeista
kuuluu rätinää.
Bluetooth-äänilähde ei ole toiminta-alueella.
• Tuo kuulokkeet ja Bluetooth-äänilähde lähemmäs toisiaan tai
poista niiden välillä olevat esteet. Matkapuhelinta kannattaa
ehkä pitää samalla puolella kuin kuuloketta, jos matkapuhelin
on taskussasi
Kumityyny ei ole oikeassa asennossa.
• Aseta kumityyny paikalleen tämän käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti siten, että ääniputki osoittaa hiukan ylöspäin. Kierrä
kuuloketta korvassasi ja paina sitä samalla hiukan korvaa
vasten, kunnes se on tukevasti paikallaan.
• Voit parantaa istuvuutta käyttämällä korvakoukkua.
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