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1

Petunjuk
keselamatan
penting

Informasi umum
Untuk menghindari kerusakan atau
malafungsi:

Perhatian

Keselamatan Organ
Pendengaran

Bahaya
 Demi menghindari kerusakan pendengaran, jangan
terlalu sering menggunakan headphone dalam
volume tinggi, dan setel dengan tingkat volume
yang aman. Makin tinggi volume, makin tinggi pula
risiko kerusakan pendengaran.

Jangan lupa baca petunjuk berikut ini saat
menggunakan headset.
•
Setel volume sewajarnya dan jangan
terlalu sering menggunakannya.
•
Jangan terus-menerus menambah
volume selagi telinga Anda sedang
menyesuaikan diri dengan volume.
•
Atur volume sewajarnya sehingga Anda
masih dapat mendengar suara di sekitar
Anda.
•
Gunakan dengan bijak atau hentikan
penggunaan sementara saat berada
dalam keadaan yang berpotensi
berbahaya.
•
Tekanan suara berlebihan dari earphone
dan headphone dapat mengakibatkan
hilangnya pendengaran.
•
Jangan gunakan headphone di kedua
telinga sambil mengemudi. Hal tersebut
dilarang di sejumlah tempat.
•
Demi keselamatan Anda, abaikan musik
atau panggilan telepon saat sedang di
jalan atau di situasi yang berpotensi
berbahaya.
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 Jauhkan headphone dari sumber panas
 Jangan jatuhkan headphone.
 Jangan sampai headphone basah atau terkena
percikan air.
 Jangan sampai headphone terendam air.
 Jangan gunakan cairan pembersih yang mengandung
alkohol, amonia, benzena, atau yang dapat
menimbulkan abrasi.
 Jika ingin membersihkan, gunakanlah kain lembut.
Jika perlu, basahi kain dengan sedikit air atau sabun
cair berformula ringan untuk membersihkan produk.
 Jauhkan baterai tanamnya dari sumber panas, seperti
sinar matahari, api, atau semacamnya.
 Baterai berisiko meledak apabila cara
penggantiannya salah. Baterai hanya boleh diganti
dengan jenis yang sama atau setara.

Terkait suhu penggunaan dan penyimpanan,
serta kelembapan
•
Gunakan atau simpan di tempat
bersuhu antara -15°C (5°F) dan 55°C
(131°F) (dengan kelembapan relatif
maksimal 90%).
•
Kondisi dengan suhu terlalu tinggi atau
rendah dapat memperpendek umur
baterai.

2 Headset
nirkabel
Bluetooth
Selamat atas pembelian Anda dan selamat
datang di Philips! Untuk mendapatkan
manfaat maksimal dari dukungan yang
ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda
di www.philips.com/welcome.
Dengan headset nirkabel Philips ini, Anda
dapat:
• membuat atau menerima panggilan
secara nirkabel dengan nyaman tanpa
perlu menggenggam perangkat;
• menikmati dan mengontrol musik secara
nirkabel;
• beralih antara panggilan dan musik.

Isi kemasan

Kabel USB pengisi daya (hanya untuk
pengisian daya)

Panduan mulai cepat

Perangkat lain
Telepon atau perangkat seluler (misal,
notebook, PDA, adaptor Bluetooth,
pemutar MP3, dll.) yang mendukung
Bluetooth dan kompatibel dengan headset
(baca 'Informasi teknis' di halaman 10).

Headset True Wireless Philips
Philips SHB2505

Sumbat telinga berbahan karet yang
dapat diganti x 2 pasang

Casing pengisi daya
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Sekilas tentang headset
nirkabel Bluetooth

 Mikrofon
 Tombol multifungsi
 Indikator LED (headset)
 Slot pengisian daya micro USB
 Indikator LED (casing pengisi daya)
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3 Memulai

•

•

Pada earpiece, lampu LED akan
berwarna putih saat proses pengisian
daya berlangsung.
Jika daya headset sudah terisi penuh,
lampu putih tersebut akan mati.

Mengisi daya baterai
Catatan
 Sebelum penggunaan perdana, taruh headset di
casing pengisi daya dan isi daya baterainya selama 3
jam agar kapasitas dan daya tahan baterai optimal.
 Untuk menghindari kerusakan, gunakan hanya kabel
pengisi daya USB yang asli.
 Selesaikan panggilan sebelum mengisi daya headset,
sebab headset akan langsung mati saat pengisian
daya berlangsung.

Tips
 Biasanya, pengisian daya hingga penuh membutuhkan
waktu 2 jam (untuk headset atau casing pengisi daya).

Casing pengisi daya
Sambungkan salah satu ujung kabel USB ke
casing pengisi daya, dan ujung lainnya ke
sumber daya.
Casing pengisi daya mulai mengisi daya.
•

•

Saat proses pengisian daya berlangsung,
lampu LED pada panel depan akan
menyala biru,
Saat daya casing pengisi daya sudah
penuh, lampu biru akan tetap menyala.

Memasangkan headset
dengan perangkat
Bluetooth untuk
pertama kali
Isi daya headset hingga penuh.
Ambil kedua headset dari casing pengisi
daya, lalu headset akan otomatis
menyala. Selanjutnya, headset akan
masuk ke mode pemasangan dan
headset Kanan & Kiri akan tersambung.

Tips
 Casing pengisi daya berfungsi sebagai baterai
cadangan portabel untuk mengisi daya headset.
Dengan daya penuh, casing pengisi daya mampu
mengisi ulang daya headset hingga penuh sebanyak
3 kali.

Headset
Taruh headset di casing pengisi daya.
Daya headset akan mulai terisi.

Akan terdengar suara “Power on” dan
“Pairing”. Kemudian, akan terdengar
suara “Right channel” dari headset
kanan dan “Left channel” dari headset
kiri setelah keduanya dipasangkan.
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Pada headset kanan, akan
terdengar suara “Pairing” lalu
lampu LED akan mengedipkan
warna putih dan biru.
Headset sekarang berada dalam
mode pemasangan dan pemasangan
dengan perangkat Bluetooth (misal,
ponsel) sudah bisa dilakukan.

Pemasangan headset
tunggal (mode Mono)
Ambil headset kanan (“Perangkat
master”) dari casing pengisi daya, lalu
earpiece akan otomatis menyala. Akan
terdengar suara “Power on” dari headset
kanan.

Aktifkan fungsi Bluetooth pada
perangkat Bluetooth.
Memasangkan headset dengan
perangkat Bluetooth. Silakan baca
panduan pengguna perangkat
Bluetooth Anda.
Pada headset bagian kanan, akan
terdengar suara “Connected”, lalu
lampu LED pada kedua headset
akan terus menyala selama 5 detik.
Anda pun dapat menggunakan
perangkat Anda untuk memutar
musik atau melakukan/menerima
panggilan.

Catatan
 Setelah dinyalakan, headset akan otomatis masuk ke
mode pemasangan jika tidak dapat menemukan
perangkat Bluetooth yang sebelumnya tersambung
dengannya.

Contoh berikut ini menjelaskan cara
memasangkan headset dengan
perangkat Bluetooth.
Aktifkan fungsi Bluetooth pada
perangkat Bluetooth, pilih Philips
SHB2505.
Masukkan kata sandi “0000” (nol
4 kali) jika diminta. Kata sandi tidak
perlu dimasukkan untuk perangkat
Bluetooth yang sudah mengusung
Bluetooth 3.0 atau yang lebih baru.

Aktifkan fungsi Bluetooth pada perangkat
Anda, cari “Philips SHB2505” lalu ketuk
untuk menyambungkan. (Silakan baca
hal. 6)

Jika pemasangan berhasil, akan
terdengar suara “Connected” dan lampu
indikator akan mati.

Catatan
 Jika yang dinyalakan hanya saluran “Left headset”,
headset tidak akan dapat tersambung ke perangkat
Bluetooth. Anda perlu menyalakan “Right Channel”
untuk memasangkan keduanya.

Memasangkan headset
dengan perangkat
Bluetooth lain
Jika ingin memasangkan perangkat Bluetooth
lain dengan headset, jangan lupa menonaktifkan
fungsi Bluetooth di perangkat lain yang sedang
terpasang atau tersambung dengan headset.
Kemudian, ikuti langkah-langkah di bagian
'Memasangkan headset dengan perangkat
Bluetooth untuk pertama kali'.

Catatan
 Memori headset hanya dapat menyimpan 1 perangkat.
Jika Anda memasangkan perangkat kedua, perangkat
yang pertama kali dipasangkan akan digantikan
dengan perangkat tersebut.
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4 Menggunakan
headset
Menyambungkan headset
dengan perangkat
Bluetooth
Aktifkan fungsi Bluetooth pada
perangkat Bluetooth.
Ambil kedua headset dari casing pengisi
daya, lalu headset akan otomatis menyala
dan menyambungkan ulang.
Jika tidak ada perangkat yang
tersambung, headset akan otomatis
mati setelah 3 menit.

Menyalakan/mematikan
Tugas

Menyalakan
headset.

Tips
 Headset tidak dapat tersambung ke lebih dari 1
perangkat sekaligus. Jika ada dua perangkat
Bluetooth yang tersambung, aktifkan fungsi Bluetooth
salah satu perangkat yang ingin dipasangkan.
 Jika fungsi Bluetooth pada perangkat Bluetooth
diaktifkan setelah headset menyala, Anda perlu
membuka menu Bluetooth pada perangkat dan
menyambungkan headset ke perangkat secara
manual.

Catatan
 Jika selama 3 menit headset tidak dapat tersambung
ke perangkat Bluetooth, headset akan otomatis mati
untuk menghemat baterai.
 Sejumlah perangkat Bluetooth tidak menyambung
secara otomatis. Dalam hal ini, Anda perlu membuka
menu Bluetooth pada perangkat dan menyambungkan
headset ke perangkat Bluetooth secara manual.

Pengoperasian

Headset

Ambil kedua
headset dari
casing pengisi
daya.
Taruh kedua
headset di
casing pengisi
daya.

Mematikan
headset.

Headset
Kanan/Kiri

Kini kedua headset sudah menyala
dan terpasang secara otomatis.
Headset akan mencari perangkat
Bluetooth yang terakhir kali
tersambung dengannya dan
melakukan sambungan ulang secara
otomatis. Jika perangkat terakhir
yang tersambung tidak tersedia,
headset akan mencari dan
melakukan sambungan ulang ke
perangkat kedua yang terakhir kali
tersambung dengannya.

Tombol
multifungsi

Tekan dan
tahan selama
5 detik.
Lampu
LED
berwarna
putih
akan
berkedip
3 kali.

Mengelola panggilan dan
musik
Kontrol musik
Tombol
multifungsi

Pengoperasian

Memutar atau
menjeda musik

Headset
Kanan/Kiri

Tekan satu kali

Maju

Headset
Kanan

Tekan dan
tahan selama
2 detik.

Mundur

Headset Kiri

Tekan dan
tahan selama
2 detik.

Tugas
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Kontrol panggilan
Tombol
multifungsi

Pengoperasian

Mengangkat/me Headset
nutup panggilan Kanan/Kiri

Tekan satu kali

Menolak
panggilan
masuk

Headset
Kanan/Kiri

Tekan dan
tahan selama
2 detik.

Beralih ke
penelepon lain
saat panggilan
aktif

Headset
Kanan/Kiri

Tekan dan
tahan selama
2 detik.

Tugas

Mengontrol suara
Tugas
Siri/Google

Tombol
multifungsi

Pengoperasian

Headset
Kanan/Kiri

Tekan dua kali

Daya baterai lemah
(headset).

Akan terdengar ‘battery
low’ dari headset.
Lampu LED berwarna
putih akan berkedip
dua kali setiap 3 menit.

Daya baterai penuh.

LED mati.

Indikator LED baterai
pada status headset
Indikator baterai akan ditampilkan pada
perangkat Bluetooth setelah tersambung ke
headset.

Status indikator LED
Status headset

Indikator

Headset tersambung
ke perangkat
Bluetooth.

Lampu LED berwarna
putih akan terus
menyala selama
5 detik.

Headset menyala.

Lampu LED berwarna
putih akan berkedip
2 kali.

Headset sedang dalam
mode pemasangan.

Lampu LED akan
mengedipkan warna
biru dan putih.

Headset menyala,
tetapi tidak tersambung ke perangkat
Bluetooth.

Lampu LED akan
mengedipkan warna
biru dan putih. Jika
tidak tersambung ke
perangkat apa pun
selama 3 menit, headset
akan otomatis mati.
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Indikator LED baterai
pada Casing pengisi
daya
Saat pengisian daya headset berlangsung,
lampu LED berwarna biru akan menyala.
4 lampu LED berwarna biru menyala jika
daya terisi 75-100%
3 lampu LED berwarna biru menyala jika
daya terisi 50-75%
2 lampu LED berwarna biru menyala jika
daya terisi 25-50%
1 lampu LED berwarna biru menyala jika
daya terisi 0-25%

Indikator LED baterai
pada Casing pengisi
daya dengan kabel USB
Berikut adalah status lampu LED berwarna
biru saat pengisian daya headset
berlangsung:
4 lampu LED berwarna biru menyala jika
daya terisi 75-100%
2 lampu LED berwarna biru menyala dan
lampu LED ke-3 berkedip setiap detik
jika daya terisi 50-75%
1 lampu LED berwarna biru menyala dan
lampu LED ke-2 berkedip setiap detik
jika daya terisi 25-50%
1 lampu LED berwarna biru berkedip
setiap detik jika daya terisi 0-25%

5 Reset headset
ke setelan
pabrik
Jika terjadi kendala saat memasang atau
menyambungkan, ikuti prosedur berikut guna
mereset headset ke setelan pabrik.
Pada perangkat Bluetooth, buka menu
Bluetooth dan hapus Philips SHB2505 dari
daftar perangkat.
Matikan fungsi Bluetooth pada perangkat
Bluetooth.
Taruh kedua headset kembali ke casing
pengisi daya. Tekan dan tahan tombol
fungsi headset kiri & kanan selama 5 detik.
Ambil kedua headset dari casing pengisi
daya, lalu headset akan otomatis
menyala. Akan terdengar suara ‘Power
on’ dan suara ‘Pairing’.

Cara memakai

Kemudian, akan terdengar suara ‘Right
channel’ dari headset kanan dan ‘Left
channel’ dari headset kiri setelah
keduanya dipasangkan. Lampu LED
berwarna putih dan biru di headset
kanan akan berkedip selama 3 menit.
Akan terdengar suara ‘Connected’ dari
bagian kanan.
Kemudian, lampu LED pada headset
kanan mengedipkan warna putih dan
biru selama 3 menit.
Untuk memasangkan headset dengan
perangkat Bluetooth, aktifkan fungsi
Bluetooth pada perangkat Bluetooth, pilih
Philips SHB2505.

ID

6 Informasi teknis
Headset
Daya tahan untuk memutar musik: 3 jam
(tambahan 9 jam dengan casing pengisi
daya)
Waktu bicara: 2,5 jam (tambahan 7 jam
dengan casing pengisi daya)
Waktu siaga: 60 jam
Waktu pengisian daya: 2 jam
Baterai ion litium yang dapat diisi ulang:
50 mAh pada tiap-tiap earpiece
Versi Bluetooth: 5.0
Profil Bluetooth yang kompatibel:
•
HSP (Hands-Free Profile/Profil
Bebas Genggam-HFP)
•
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile/Profil Distribusi Audio
Lanjutan)
•
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile/Profil Kendali Jarak Jauh
Audio Video)
Kodek audio yang didukung: SBC
Jangkauan frekuensi: 2,4 GHz
Daya pemancar: < 4 dBm
Jangkauan pengoperasian: Hingga
10 meter (33 kaki)
Casing pengisi daya
Waktu pengisian daya: 2 jam
Baterai ion litium yang dapat diisi ulang:
500mAh

Catatan
 Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
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7 Pemberitahuan
Pernyataan kepatuhan
Dengan ini, MMD Hong Kong Holding Limited
menyatakan bahwa produk ini telah
memenuhi persyaratan pokok dan ketentuan
terkait lainnya dari Directive 2014/53/EU.
Anda dapat membaca Pernyataan
Kepatuhan di www.p4c.philips.com.

Mencopot baterai tanam
Apabila di negara Anda tidak ada sistem
pengepulan/daur ulang produk elektronik,
Anda dapat mencopot dan mendaur ulang
baterai sebelum membuang headphone
untuk menjaga lingkungan.
•

Pastikan headset sudah tidak tersambung dengan casing pengisi daya
sebelum baterainya dicopot.

•

Pastikan casing pengisi daya sudah
tidak tersambung dengan kabel pengisi
daya USB sebelum baterainya dicopot.

Membuang produk dan
baterai lama
Produk Anda dirancang dan dibuat
menggunakan bahan dan komponen
berkualitas tinggi, yang dapat didaur ulang
dan dimanfaatkan kembali.

Jika ada simbol ini pada produk, artinya
produk tersebut telah mematuhi European
Directive 2012/19/EU.

Simbol ini menunjukkan bahwa produk
tersebut dilengkapi baterai tanam yang
dapat diisi ulang sesuai dengan European
Directive 2013/56/EU, dan ketika dibuang,
baterai tersebut tidak boleh dicampur
dengan sampah rumah tangga lainnya. Kami
sarankan dengan sangat Anda membawa
produk tersebut ke pusat resmi pengepulan
barang atau ke pusat layanan Philips agar
baterai yang dapat diisi ulang di dalamnya
dicopot oleh teknisi ahli.
Anda dapat mencari informasi secara mandiri
tentang sistem pengepulan terpisah bagi
produk listrik dan elektronik serta baterai
yang dapat diisi ulang di sekitar tempat
tinggal Anda. Patuhi peraturan setempat dan
pastikan membuang produk serta baterai
yang dapat diisi ulang secara terpisah
dengan sampah rumah tangga biasa. Dengan
membuang produk lama dan baterai yang
dapat diisi ulang secara benar, Anda dapat
mengurangi dampak negatifnya bagi
lingkungan dan kesehatan manusia.
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Kepatuhan terhadap EMF
Produk ini telah mematuhi semua standar
dan peraturan yang berlaku terkait paparan
medan elektromagnetik.

Informasi terkait lingkungan
Semua kemasan yang tidak diperlukan sudah
tidak disertakan. Kami telah berupaya agar
kemasan produk ini mudah dipisahkan
menjadi tiga bahan berikut: kardus (boks),
busa polistirena (penyangga), dan polietilena
(kantung, lembar busa pelindung.)
Sistem Anda terdiri dari bahan-bahan yang
dapat didaur ulang dan digunakan kembali
jika dibongkar oleh perusahaan yang ahli di
bidangnya. Harap patuhi peraturan setempat
terkait cara membuang bahan-bahan yang
ada di dalam kemasan, baterai bekas, dan
perangkat lama.

Pemberitahuan terkait
kepatuhan
Perangkat ini telah mematuhi peraturan FCC,
Bagian 15. Pengoperasiannya tunduk kepada
dua syarat berikut:
1. Perangkat ini tidak boleh menimbulkan
gangguan yang membahayakan, dan
2. Perangkat ini harus menoleransi gangguan
yang diterimanya, termasuk gangguan
yang dapat mengakibatkan operasi yang
tidak diinginkan.
Peraturan FCC
Perangkat ini telah diuji dan disimpulkan
mematuhi ketentuan batas perangkat digital
Kelas B, sesuai dengan bagian 15 dalam
Peraturan FCC. Batas ini dirancang untuk
memberikan perlindungan wajar dari
gangguan membahayakan di lingkungan
permukiman. Alat ini menghasilkan,
menggunakan, dan bisa memancarkan
energi frekuensi radio dan (jika tidak
dipasang dan digunakan sesuai petunjuk)
dapat menimbulkan gangguan
membahayakan bagi komunikasi radio.
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Namun demikian, tidak ada jaminan
bahwa gangguan tidak akan terjadi pada
kondisi pemasangan tertentu. Apabila
peralatan ini ternyata menimbulkan
gangguan membahayakan terhadap
penerimaan sinyal radio atau televisi, yang
dapat dipastikan dengan cara mematikan
dan menyalakan alat ini, pengguna sebaiknya
mengatasi gangguan tersebut dengan salah
satu cara berikut ini:
Memindah letak antena penerima.
Menjauhkan perangkat dan penerima
Menyambungkan peralatan ke stopkontak
lain, terpisah dari yang dipakai oleh
penerima.
Menghubungi dealer atau teknisi radio/TV
berpengalaman untuk meminta bantuan.
Pernyataan Paparan Radiasi FCC:
Perangkat ini sudah mematuhi batas paparan
radiasi FCC yang ditetapkan untuk lingkungan
yang tidak terkendali.
Pemancar ini tidak boleh ditempatkan atau
digunakan bersama-sama dengan antena
atau pemancar lain.
Kanada:
Perangkat ini sudah mematuhi standar RSS
tentang izin pengecualian dari Industry
Canada. Pengoperasiannya tunduk kepada
Dua syarat berikut: (1) perangkat ini tidak
boleh menimbulkan gangguan yang
membahayakan, dan (2) perangkat ini harus
menoleransi gangguan yang diterimanya,
termasuk gangguan yang dapat
mengakibatkan operasi yang tidak diinginkan.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Pernyataan Paparan Radiasi IC:
Perangkat ini sudah mematuhi batas paparan
radiasi Kanada yang ditetapkan untuk
lingkungan yang tidak terkendali.
Pemancar ini tidak boleh ditempatkan atau
dioperasikan bersama-sama dengan antena
atau pemancar lain
Perhatian: Pengguna diimbau bahwa
perubahan atau modifikasi yang tidak
disetujui secara tegas oleh pihak
penanggung jawab kepatuhan dapat
membatalkan wewenang pengguna untuk
mengoperasikan perangkat.

8 Tanya jawab
umum
Headset Bluetooth tidak mau menyala.
Dayanya hampir habis. Isi daya headset.
Headset Bluetooth tidak dapat dipasangkan
dengan perangkat Bluetooth.
Bluetooth belum diaktifkan. Aktifkan fitur
Bluetooth pada perangkat Bluetooth, lalu
nyalakan perangkat Bluetooth sebelum
menyalakan headset.
Pemasangan gagal.
• Taruh kedua earpiece di casing pengisi daya.
• Pastikan fungsi Bluetooth di semua
perangkat Bluetooth yang pernah tersambung dengan produk sudah dinonaktifkan.
• Pada perangkat Bluetooth, hapus “Philips
SHB2505” dari daftar Bluetooth.
• Pasangkan headset (baca ‘Memasangkan
headset dengan perangkat Bluetooth untuk
pertama kali’ di halaman 6).
Cara mereset pemasangan.
Ambil kedua headset dari casing pengisi daya.
Tekan Tombol multifungsi pada kedua headset
dua kali sampai indikator LED berubah warna
menjadi putih, tunggu kurang lebih 10 detik.
Akan terdengar “Connected”, “Left Channel”,
“Right Channel”, apabila pemasangan berhasil.

Perangkat Bluetooth tidak dapat menemukan
headset.
• Headset mungkin tersambung ke
perangkat yang sebelumnya terpasang
dengannya. Matikan perangkat yang
tersambung atau jauhkan dari jangkauan
headset.
• Pemasangan mungkin telah direset atau
sebelumnya headset telah dipasangkan
dengan perangkat lain. Pasangkan
headset dengan perangkat Bluetooth
sekali lagi seperti yang dijelaskan di
panduan pengguna. (baca ‘Memasangkan
headset dengan perangkat Bluetooth
untuk pertama kali’ di halaman 6).
Headset Bluetooth tersambung ke ponsel yang
sudah mendukung stereo Bluetooth, tetapi
suara keluar lewat speaker ponsel.
Silakan baca panduan pengguna ponsel Anda.
Pilih mendengarkan musik melalui headset.
Kualitas audio buruk dan terdengar suara
kertakan.
• Perangkat Bluetooth berada di luar
jangkauan. Dekatkan headset dengan
perangkat Bluetooth, atau pindahkan
objek yang menghalangi sambungan
keduanya.
• Isi daya headset.
Kualitas audio buruk apabila kecepatan
streaming ponsel sangat lambat, atau
streaming audio malah sama sekali tidak
dapat dilakukan.
Pastikan ponsel Anda sudah mendukung
HSP/HFP (mono) dan A2DP, serta sudah
kompatibel untuk BT4.0x (atau versi lebih
baru) (baca ‘Informasi teknis’ di halaman 10).
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Ada suara yang keluar, tetapi saya tidak dapat
mengontrol musik di perangkat Bluetooth saya
(misal, memutar/menjeda/maju/mundur).
Pastikan sumber audio Bluetooth sudah
mendukung AVRCP (baca ‘Informasi teknis’ di
halaman 10).
Volume headset terlalu lirih.
Pada sejumlah perangkat Bluetooth, volumenya
tidak bisa tertaut dengan headset lewat
sinkronisasi volume. Dalam hal ini, Anda harus
mengatur volume pada perangkat Bluetooth
secara manual agar mendapatkan volume yang
sesuai.

•

Sambungan antara earpiece kanan dan kiri
terputus, Matikan kedua earpiece terlebih
dahulu. Lalu, taruh kedua earpiece di
casing pengisi daya selama 5 detik dan
ambil kembali. Dengan begitu, earpiece
akan menyala dan kedua earpiece akan
kembali tersambung. Menyambungkan
ulang headset dengan perangkat
Bluetooth.

•

Headset tersambung ke lebih dari satu
perangkat Bluetooth. Matikan fungsi
Bluetooth pada semua perangkat yang
tersambung. Matikan kedua earpiece. Lalu,
taruh kedua earpiece di casing pengisi
daya selama 5 detik dan ambil kembali.
Menyambungkan ulang headset dengan
perangkat Bluetooth. Perhatikan bahwa
headset dirancang untuk hanya dapat
tersambung ke satu perangkat Bluetooth
sekali waktu. Jika hendak kembali
menyambungkan headset ke perangkat
Bluetooth, pastikan Anda sudah mematikan fungsi Bluetooth semua perangkat lain
yang pernah terpasang/tersambung
dengan headset.

•

Jika solusi di atas tidak membantu, reset
headset ke setelan pabrik (baca ‘Reset
headset ke setelan pabrik’ di halaman 9).

Saya tidak dapat menyambungkan headset ke
perangkat lain, apa yang sebaiknya dilakukan?
• pastikan Anda sudah menonaktifkan fungsi
Bluetooth pada perangkat terakhir yang
dipasangkan.
• Ulangi prosedur pemasangan pada perangkat kedua Anda (baca ‘Memasangkan
headset dengan perangkat Bluetooth untuk
pertama kali’ di halaman 6).
Suara yang keluar hanya berasal dari salah satu
earpiece.
• Saat melakukan panggilan, normalnya suara
yang keluar berasal dari earpiece kanan dan
kiri.
• Jika Anda mendengarkan musik, tetapi suara
yang keluar hanya berasal dari salah satu
earpiece:
• Earpiece lainnya kehabisan baterai. Demi
performa optimal, isi daya kedua earpiece
hingga penuh.
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Untuk dukungan lebih lanjut, kunjungi
www.philips.com/support.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos
regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicas aplicados. Para
maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
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