
 
 

 

 
 

 

 
 

Kasutusjuhend 
Registreeri oma toode ja saa tuge 

www.philips.com/support 
 

 

  



ET 2 
 

Sisukord 

1. Tähtsad ohutusjuhised ..........................................................................................4 

Kuulmisohutus .......................................................................................................4 

Üldteave ................................................................................................................4 

2. Bluetoothi juhtmeta peakomplekt ........................................................................6 

Mis kuulub komplekti ............................................................................................6 

Muud seadmed .....................................................................................................7 

Bluetoothi juhtmeta peakomplekti ülevaade ........................................................8 

3. Alustamine ............................................................................................................9 

Laadige akut ..........................................................................................................9 

Laadimiskarp .........................................................................................................9 

Peakomplekt .........................................................................................................9 

Peakomplekti esmakordne Bluetooth-seadmega ühendamine ..........................10 

Ühe kuulari sidumine (mono-režiim) ...................................................................11 

Peakomplekti mõne teise Bluetooth-seadmega ühendamine ............................12 

4. Peakomplekti kasutamine ...................................................................................13 

Peakomplekti Bluetooth-seadmega taasühendamine. .......................................13 

Toide sees/väljas .................................................................................................13 

Kõnede ja muusika haldamine ............................................................................14 

LED-märgutule olek .............................................................................................15 

Patarei LED-märgutuli ja peakomplekti olek .......................................................15 

Patarei LED-märgutuli ja laadimiskarp ................................................................16 

Patarei LED-märgutuli ja laadimiskarp koos USB-kaabliga ..................................17 

Kuidas kanda .......................................................................................................17 

5. Peakomplekti tehaseseadetele lähtestamine .....................................................18 

6. Tehnilised andmed ..............................................................................................19 

7. Märkus ................................................................................................................20 

Vastavus-deklaratsioon .......................................................................................20 

Vana seadme ja patarei kõrvaldamine ................................................................20 



ET 3 
 

Sisseehitatud patarei eemaldamine ....................................................................21 

Vastavus EMFile ...................................................................................................22 

Keskkonnateave ..................................................................................................22 

Kaubamärgid .......................................................................................................23 

Bluetooth ............................................................................................................23 

Siri .......................................................................................................................23 

Google .................................................................................................................23 

8. Korduma kippuvad küsimused ............................................................................24 

 

 
 

 

 
 

 

  



ET 4 
 

1. Tähtsad ohutusjuhised 

Kuulmisohutus 

 
Oht! 
 Kahjustuste vältimiseks piirake peakomplekti suure helitugevusega kasutamise 

aega ja seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida tugevam on helitugevus, seda 
lühem on turvaline kuulamisaeg. 

 
Peakomplekti kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhiseid. 

 Kuulake mõistlike ajaperioodide jooksul mõistliku helitugevusega.  

 Olge ettevaatlik, et mitte reguleerida helitugevust pidevalt valjemaks, kui 

kuulmine kohandub. 

 Ärge tõstke helitugevust nii kõrgele, et te enam ei kuule, mis teie ümber 

toimub. 

 Te peaksite olema ettevaatlik või lõpetama ajutiselt kasutamise 

potentsiaalselt ohtlikes olukordades.  

 Peakomplektis olev liigne helirõhk võib põhjustada kuulmiskaotust. 

 Peakomplekti kasutamine mõlema kõrvaga sõidu ajal ei ole soovitatav ja see 

võib teatud piirkondades olla sõidu ajal ebaseaduslik. 

 Ohutuse tagamiseks vältige muusikaast või telefonikõnedest tulenevat 

häirimist liikluses või muudes potentsiaalselt ohtlikes keskkondades. 

Üldteave 

Rikke vältimiseks 

Ettevaatust! 
 Ärge laske peakomplektil kokku puutuda ülemäärase kuumusega.  
 Ärge laske peakomplektil maha kukkuda.  
 Peakomplekt ei tohi kokku puutuda vedelike ega pritsmetega.  
 Ärge kastke peakomplekti vette.  
 Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni ega abrasiive sisaldavaid 

puhastusvahendeid.  
 Kui puhastamine on vajalik, kasutage seadme puhastamiseks pehmet lappi, mida 

on vajadusel niisutatud minimaalse koguse vee või lahjendatud pehmetoimelise 
seebiga. 

 Integreeritud patarei ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega nagu päikesepaiste, 
tuli või muu sarnane.  
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 Plahvatusoht, kui patarei on valesti sisestatud. Asendage ainult sarnase või 
samaväärset tüüpi patareiga. 

 

Töötamise ja hoiundamistemperatuuri ning niiskuse kohta  
 Hoiundamistemperatuur on vahemikus -10 °C kuni 65 °C. Töötemperatuur on 45 

°C (maks.) (kuni 90% suhteline niiskus). 
 Patarei eluiga võib olla madala või kõrge temperatuuri korral lühem. 
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2. Bluetoothi juhtmeta peakomplekt 

Õnnitleme ostu puhul ja tervitused Philipsilt! Philipsi pakutava toe täielikuks 
ärakasutamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome. 

Selle Philipsi juhtmeta peakomplekti abil saate: 

 nautida mugavat traadita ühendust; 

 teha käed-vabad kõnesid; kuulata ja hallata traadita muusikat; 

 lülituda kõnede ja muusika vahel. 

 

Mis kuulub komplekti 

 

 
 
Philips True Wireless peakomplekt Philips SHB2505 

 

 
 

Vahetatavad kummist kõrvaklapid x 2 paari 
 

 
 

Laadimiskarp 
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USB laadimiskaabel (ainult laadimiseks) 

 

 
 

Kiirjuhend 

 

Muud seadmed 

Mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, Bluetoothi adapterid, MP3-mängijad jne), mis 
toetab Bluetoothi ja on peakomplektiga ühilduv (vt „Tehnilised andmed“ lk 10). 
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Bluetoothi juhtmeta peakomplekti ülevaade 

 

 
 

 
1. Mikrofon 

2. Mikrofon 

3. LED-märgutuli (peakomplekt) 

4. Micro USB laadimispesa 
5. LED-märgutuli (laadimiskarp) 
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3. Alustamine 

Laadige akut 

Märkus 
 Enne peakomplekti esmakordset kasutamist pange kuularid laadimiskarpi ja 

laadige patareid 3 tundi, et tagada patarei parim maht ja eluiga. 
 Kahjustuste vältimiseks kasutage ainult seadmega kaasasolevat USB-

laadimiskaablit. 
 Enne peakomplekti laadimist lõpetage oma kõne, sest peakomplekti laadimiseks 

ühenamine lülitab peakomplekti välja. 
 

Laadimiskarp 

Ühendage USB-kaabli üks ots laadimiskarbi ja teine ots toiteallikaga. 
Laadimiskarp hakkab laadima. 
Laadimisprotsessi kinnitab esipaneelil olev sinine LED-tuli. 
Kui laadimiskarp on täielikult laetud, süttib sinine tuli. 
 

 
 

Nõuanne 
 Laadimiskarp on peakomplekti laadimiseks kasutatav kaasaskantav aku. Kui 

laadimisjuhtum on täielikult laetud, toetab see peakomplekti kolme 
täislaadimistsüklit. 

 

Peakomplekt 

Ühendage peakomplekt laadimiskarbiga. 
� Peakomplekt hakkab laadima. 

 Laadimisprotsessi kinnitavad kõrvaklappidel olevad valged LED-tuled. 
 Kui peakomplekt on täielikult laetud, siis valge tuli kustub. 
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Nõuanne 
 Tavaliselt võtab täislaadimine 2 tundi (peakomplekti või laadimiskarbi puhul). 

Peakomplekti esmakordne Bluetooth-seadmega 

ühendamine 

 

1. Veenduge, et peakomplekt oleks täielikult laetud. 

2. Võtke mõlemad kõrvaklapid laadimiskarbist välja, peakomplekt lülitub 

automaatselt sisse, sisenedes sidumisrežiimi ning ühendudes parem- ja 
vasakpoolse peakomplektiga. 

 
 

� Kostub helisignaal “Power on“ (Toide sisse) ja helisignaal „Pairing“ (Sidumine). 
Seejärel kostub pärast üksteisega sidumist parempoolses kuularis helisignaal „Right 

channel“ (Parempoolne kanal) ja vasakpoolses kuularis„Left Channel“ (Vasakpoolne 

kanal). 
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� Parempoolses kuularis kostub helisignaal „Right channel“ (Parempoolne kanal) ning 
LED-tuli vilgub valge ja sinisena. 

� Peakomplekt on nüüd sidumisrežiimis ja valmis siduma Bluetooth-seadmega (nt 

mobiiltelefoniga). 

3. Lülitage Bluetooth-seadmes sisse Bluetooth-funktsioon. 

4. Ühendage peakomplekt Bluetooth-seadmega. Vaadake oma Bluetooth-seadme 
kasutusjuhendit. 
� Parempoolses kuularis kostub helisignaal „Connected“ (Ühendatud) ja LED-tuli jääb 5 

sekundiks mõlemal kõrvaklapil põlema. Seadme abil saate muusikat kuulata või 

helistada. 

 

Märkus 
 Pärast peakomplekti sisselülitamist, kui peakomplekt ei leia eelnevalt ühendatud 

Bluetooth-seadet, lülitub see automaatselt sidumisrežiimi.. 
 
Järgnev näidatakse, kuidas peakomplekti Bluetooth-seadmega siduda. 

 

5. Lülitage Bluetooth-seadmes sisse Bluetooth-funktsioon ja valige Philips SHB2505. 

6. Kui küsitakse, sisestage peakomplekti parool „0000“ (4 nulli). Bluetooth-
seadmete korral, millel on Bluetooth 3.0 või uuem, ei pea parooli sisestama. 

 

 
 

Ühe kuulari sidumine (mono-režiim) 

1. Võtke laadimiskarbist parempoolne kuular (edaspidi Põhiseade) välja, kuular 

lülitub automaatselt sisse. Parempoolses kuularis kostub „Power on“ (Toide 

sisse). 

 
2. Lülitage seadme Bluetooth-funktsioon sisse, ühendamiseks leidke ja puudutage 

„Philips SHB2505“. (Vt p. 6) 
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3. Kui sidumine õnnestub, kostub „Connected“ (Ühendatud) ja vastav märgutuli 

kustub. 

 

Märkus 
 Ainult vasakpoolsete peakomplekti kanali sisselülitamisel ei saa Bluetooth-seadet 

ühendada, teineteisega sidumiseks tuleb sisse lülitada „Right channel“ 
(Parempoolne kanal). 

 

Peakomplekti mõne teise Bluetooth-seadmega 

ühendamine 

Kui teil on mõni muu Bluetooth-seade, mille soovite peakomplektiga siduda, 

veenduge, et kõigi eelnevalt seotud või ühendatud seadmete Bluetooth-funktsioon 

oleks välja lülitatud. Seejärel järgige peatükis „Peakomplekti esmakordne Bluetooth-
seadmega ühendamine“  toodud juhiseid. 

 

Märkus 
 Kui teil on mõni muu Bluetooth-seade, mille soovite peakomplektiga siduda, 

veenduge, et kõigi eelnevalt seotud või ühendatud seadmete Bluetooth-
funktsioon oleks välja lülitatud. Seejärel järgige peatükis „Peakomplekti 
esmakordne Bluetooth-seadmega ühendamine“  toodud juhiseid. 
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4. Peakomplekti kasutamine 

Peakomplekti Bluetooth-seadmega taasühendamine. 

1. Lülitage Bluetooth-seadmes sisse Bluetooth-funktsioon. 

2. Eemaldage mõlemad kuularid laadimiskarbist, peakomplekt lülitub sisse ja 

ühendub automaatselt uuesti. 
� Kui ühtegi seadet ei ole ühendatud, lülitub peakomplekt 3 minuti pärast 

automaatselt välja. 
� Mõlemad kuularid on nüüd sisse lülitatud ja omavahel automaatselt seotud. 

� Peakomplekt otsib viimati ühendatud Bluetooth-seadet ja ühendab selle 
automaatselt uuesti. Kui viimane ühendatud seade pole saadaval, otsib peakomplekt 

järgmist viimasena ühendatud seadet ja ühendab selle uuesti. 

Nõuanne 
 Peakomplekt ei saa samaaegselt olla ühenduses enam kui ühe seadmega. Kui teil 

on kaks seotud Bluetooth-seadet, lülitage sisse ainult selle seadme Bluetooth-
funktsioon, mida soovite ühendada. 

 Kui lülitate Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsiooni sisse pärast peakomplekti 
sisselülitamist, peate minema seadme Bluetooth-menüüsse ja ühendama 
peakomplekti seadmega käsitsi. 

 

Märkus 
 Peakomplekt ei saa samaaegselt olla ühenduses enam kui ühe seadmega. Kui teil 

on kaks seotud Bluetooth-seadet, lülitage sisse ainult selle seadme Bluetooth-
funktsioon, mida soovite ühendada. 

 Kui lülitate Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsiooni sisse pärast peakomplekti 
sisselülitamist, peate minema seadme Bluetooth-menüüsse ja ühendama 
peakomplekti seadmega käsitsi. 

 

Toide sees/väljas 

Mitmefunktsioonilisus 

Ülesanne Mitmefunktsiooniline nupp Kasutamine 

Lülitage peakomplekt 
sisse. 

Peakomplektid Võtke mõlemad kuularid 
laadimiskarbist välja. 

Lülitage peakomplekt 

välja. 

Parempoolne / vasakpoolne 

kuular 

Ühendage mõlemad 

kuularid laadimiskarbiga. 

Vajutage ja hoidke 5 
sekundit all. 

Valge LED-tuli vilgub 3 
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korda. 

Kõnede ja muusika haldamine 

Muusika haldamine 

Ülesanne Mitmefunktsiooniline nupp Kasutamine 

Muusika esitamine või 

peatamine 

Parempoolne / vasakpoolne 

kuular 

Vajutage üks kord 

Jäta vahele ja edasi Parempoolne kuular Vajutage ja hoidke 2 

sekundit all 

Jäta vahele ja tagasi Vasakpoolne kuular Vajutage ja hoidke 2 

sekundit all 
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Kõne haldamine 

Ülesanne Mitmefunktsiooniline nupp Kasutamine 

Kõne vastuvõtmine / 
kõne lõpetamine 

Parempoolne / vasakpoolne 
kuular 

Vajutage üks kord 

Sissetulevast kõnest 

keeldumine 

Parempoolne / vasakpoolne 

kuular 

Vajutage ja hoidke 2 

sekundit all 

Kõne ajal helistaja 

vahetamine 

Parempoolne / vasakpoolne 

kuular 

Vajutage ja hoidke 2 

sekundit all 

 

Hääljuhtimine 

Ülesanne Mitmefunktsiooniline nupp Kasutamine 

Siri / Google Parempoolne / vasakpoolne 

kuular 

Vajutage kaks korda 

 

LED-märgutule olek 

Peakomplekti olek Märgutuli 

Peakomplekt on ühendatud Bluetooth-
seadmega. 

Valge LED-tuli põleb 5 sekundit. 

Peakomplekt on sisse lülitatud. Valge LED-tuli vilgub 2 korda. 

Seade on sidumisrežiimis. Sinine ja valge LED-tuli vilguvad. 

Peakomplekt on sisse lülitatud, kuid ei ole 

Bluetooth-seadmega ühendatud. 

Sinine ja valge LED-tuli vilguvad. 

Kui ühenduse loomine ei õnnestu luua, 

lülitub peakomplekt ise 3 minuti jooksul 
välja. 

Madal patareitase (peakomplekt). Kuulete kuularis „Battery low“ (Patarei 

on tühi). 

 Valge LED-tuli vilgub kaks korda iga 3 

minuti järel. 

Patarei on täielikult laetud. LED-tuli ei põle. 

 

Patarei LED-märgutuli ja peakomplekti olek 

See näitab patarei märgutuld Bluetooth-seadmes pärast peakomplektiga 

ühendamist. 
 



ET 16 
 

 
 

Patarei LED-märgutuli ja laadimiskarp 

Peakomplekti laadimisel süttivad sinised LED-tuled alljärgnevalt: 
 4 sinist LED-tuld põleb, kui võimsus on 75-100%; 
 3 sinist LED-tuld põleb, kui võimsus on 50-75%; 
 2 sinist LED-tuld põleb, kui võimsus on 25-50%; 
 1 sinist LED-tuld põleb, kui võimsus on 0-25%; 
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Patarei LED-märgutuli ja laadimiskarp koos USB-kaabliga 

Peakomplekti laadimisel näitavad sinised LED-tuled olekut alljärgnevalt: 
 4 sinist LED-tuld põleb, kui võimsus on 70-100%; 
 2 sinist LED-tuld põlevad ja 3. LED-tuld vilguvad iga sekundi järel, kui võimsus on 

50-75%; 
 1 sinine LED-tuli põleb ja 2. LED-tuld vilguvad iga sekundi järel, kui võimsus on 

25-50%; 
 1 sinine LED-tuli põleb, kui võimsus on 0-25%. 
 

 
 

Kuidas kanda 
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5. Peakomplekti tehaseseadetele 

lähtestamine 

Kui teil tekib sidumis- või ühendusprobleem, võite järgida järgmisi juhiseid, et 

lähtestada peakomplekt tehaseseadetele. 

1. Minge oma Bluetooth-seadmes Bluetoothi menüüsse ja eemaldage Philips 
SHB2505 seadme loendist. 

2. Lülitage Bluetooth-seadmes Bluetooth-funktsioon välja. 

3. Pange mõlemad kuularid laadimiskarpi tagasi. Vajutage ning hoidke vasak- ja 

parempoolse kuulari funktsiooninuppu 5 sekundit all. 
� Eemaldage mõlemad kuularid laadimiskarbist, peakomplekt lülitub automaatselt 

uuesti sisse. Parempoolses kuularis kostub „Power on“ (Toide sisse) ja „Pairing“ 
(Sidumine). 

� Seejärel kostub pärast üksteisega sidumist parempoolses kuularis helisignaal „Right 
channel“ (Parempoolne kanal) ja vasakpoolses kuularis„Left Channel“ (Vasakpoolne 

kanal). Parempoolse kuulari LED-tuli vilgub valgelt ja siniselt 3 minuti jooksul. 

Parempoolses kuularis kostub „Connected“ (Ühendatud).  

� Seejärel parempoolse kuulari LED vilgub 3 minutit valgelt ja siniselt. 

4. Peakomplekti sidumiseks Bluetooth-seadmega lülitage Bluetooth-seadmes sisse 

Bluetooth-funktsioon ja valige Philips SHB2505. 
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6. Tehnilised andmed 

Peakomplekt 
 Muusikaaeg: 3 tundi (täiendavalt 9 tundi laadimiskarbiga) 
 Kõneaeg: 2,5 tundi (täiendavalt 7 tundi laadimisjaamaga) 
 Ooteaeg: 60 tundi 
 Laadimisaeg: 2 tundi 
 Laetav liitiumioonpatarei: 
50 mAh igas kuularis 
 Bluetoothi versioon: 5.0 
 Ühilduvad Bluetoothi profiilid: 

o HSP (käed-vabad profiil – HFP) 
o A2DP (täiustatud heli levitamise profiil)  
o AVRCP (audio-video kaugjuhtimisprofiil) 

 Toetatud audio koodek: SBC 
  Sagedusala: 2,4 GHz 
 Saatja võimsus: < 4 dBm 
 Tööpiirkond: Kuni 10 meetrit (33 jalga) 
 

Laadimiskarp 
 Laadimisaeg: 2 tundi 
 Laetav liitiumioonpatarei: 500 mAh 
 

Märkus 
 Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes andmetes teid teavitamata. 
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7. Märkus 

Vastavus-deklaratsioon 

Käesolevaga kinnitab MMD Hong Kong Holding Limited, et see seade vastab direktiivi 

2014/53/EL olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. 

Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.p4c.philips.com. 
 

Vana seadme ja patarei kõrvaldamine 

 
Käesolev seade on projekteeritud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning 

komponentidest, mida saab taaskasutada. 
 

 
Tootel olev sümbol tähendab, et toode on hõlmatud Euroopa Liidu direktiiviga 

2012/19/EL. 
 

 
See sümbol tähistab, et seade sisaldab sisseehitatud taaslaetavat patareid, mis on 

hõlmatud Euroopa Liidu direktiiviga 2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada tavalise 

olmeprügiga. Soovitame tungivalt viia seade ametlikku kogumispunkti või Philipsi 
teeninduskeskusesse, et professionaal saaks patarei eemaldada. 

Informeerige end elektriliste ja elektrooniliste seadmete ning taaslaetavate patareide 

kohalikust eraldi kogumissüsteemist. Järgige kohalikke reegleid ja ärge visake seadet 
ega taaslaetavaid patareisid tavaliste olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja 

taaslaetavate patareide nõuetekohane kõrvaldamine aitab vältida negatiivseid 

mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. 
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Sisseehitatud patarei eemaldamine 

Kui teie riigis puudub elektroonikaseadmete kogumise ja ringlussevõtu süsteemi, 

saate keskkonda kaitsta, eemaldades ning ringlusse võttes patarei enne 

peakomplekti hävitamist. 
 Enne patarei eemaldamist veenduge, et peakomplekt oleks laadimiskarbist lahti 

ühendatud. 
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Enne patarei eemaldamist veenduge, et laadimiskarp oleks USB-laadimiskaablist lahti 
ühendatud. 

 

 
 

Vastavus EMFile 

See seade vastab kõikidele elektromagnetväljadega kokkupuute suhtes 
kohaldatavatele standarditele ja eeskirjadele. 

 

Keskkonnateave 

Kõik mittevajalikud pakendid on välja jäetud. Oleme püüdnud teha nii, et pakendi 

saaks kergesti eraldada kolmeks materjaliks: papp (kast), polüstüreenvaht (puhver) ja 
polüetüleen (kotid ja kaitsev vahtleht.) Teie süsteem koosneb materjalidest, mida 

saab taaskasutada, kui see on spetsialiseerunud ettevõtte poolt lahti võetud. Palun 

järgige kohalikke eeskirju, mis käsitlevad pakendimaterjalide, tühjenenud patareide 
ja vanade seadmete kõrvaldamist. 
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Kaubamärgid 

Bluetooth 

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis on Bluetooth SIG, 

Inc. omand ja nende märkide kasutamine ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited 

poolt on litsentsitud. 
 

Siri 

Siri on USA ja teiste riikide registreeritud Apple Inc.-i kaubamärk. 

 

Google 

Google ja Google'i logo on Google Inc.-i registreeritud kaubamärgid. 
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8. Korduma kippuvad küsimused 

Minu Bluetooth-peakomplekt ei lülitu sisse. 
Aku laetuse tase on madal. Laadige peakomplekti. 

 

Bluetooth-peakomplekti ei õnnestu Bluetooth-seadmega siduda. 
Bluetooth on keelatud. Lülitage Bluetooth-seadmes Bluetooth-funktsioon sisse ja 

lülitage Bluetooth-seade sisse enne peakomplekti sisselülitamist. 

 

Sidumine ei toimi. 
 Pange mõlemad kuularid laadimiskarpi. 
 Veenduge, et olete eelnevalt ühendatud Bluetooth-seadmete Bluetooth-

funktsiooni keelanud. 
 Bluetooth-seadmes kustutage Bluetooth-loendist „Philips SHB2505“. 
 Peakomplekti sidumine (vt „Peakomplekti esmakordne Bluetooth-seadmega 

ühendamine“ lk 6). 
 
Sidumise lähtestamine. 
Võtke mõlemad kuularid laadimiskarbist välja. Vajutage kaks korda mõlema kuulari 

mitmefunktsioonilist nuppu, kuni LED-märgutuli muutub valgeks, oodake umbes 10 

sekundit. Kui sidumine õnnestus, kuulete „Connected“ (Ühendatud), „Left Channel“ 
(Vasak kanal), „Right Channel“ (Parem kanal). 

 

Bluetooth-seade ei leia peakomplekti. 
 Peakomplekt võib olla ühendatud eelnevalt seotud seadmega. Lülitage 

ühendatud seade välja või eemaldage see levialast. 
 Sidumine võib olla lähtestatud või peakomplekt on eelnevalt seotud mõne teise 

seadmega. Ühendage peakomplekt Bluetooth-seadmega uuesti, nagu on 
kirjeldatud kasutusjuhendis (vt „Peakomplekti esmakordne Bluetooth-seadmega 
ühendamine“ lk 6). 

 

Minu Bluetooth-peakomplekt on ühendatud Bluetooth-stereo-mobiiltelefoniga, 
kuid muusika mängib ainult mobiiltelefoni kõlaris. 
Vaadake mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige, et kuulata muusikat peakomplekti 

kaudu. 

 
Heli kvaliteet on halb ja kuulda on sahinat. 
 Bluetooth-seade on levialast väljas. Vähendage kaugust peakomplekti ja 

Bluetooth-seadme vahel või eemaldage nende vahel olevad takistused. 
 Laadige peakomplekti. 
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Heli kvaliteet on halb, kui mobiiltelefoni voogesitus on väga aeglane või heli 
voogesitus ei tööta üldse. 
Veenduge, et mobiiltelefon mitte ainult ei toetaks (mono) HSP/HFP-d, vaid toetaks ka 

A2DP-d ja oleks ühilduv BT4.x (või uuemaga) (vt „Tehnilised andmed“ lk 10). 

 
Kuulen, kuid ei saa hallata muusikat oma Bluetooth-seadmes (nt mängida / 
peatada / jätta vahele ja liikuda edasi või tagasi). 
Veenduge, et Bluetooth-heliallikas toetaks AVRCP-d (vt „Tehnilised andmed“ lk 10). 

 
Peakomplekti helitugevus on liiga madal. 
Mõned Bluetooth-seadmed ei saa helitugevust peakomplektiga helitugevuse 

sünkroniseerimise abil siduda. Sellisel juhul peate Bluetooth-seadme helitugevuse 
saavutamiseks helitugevust sõltumatult reguleerima. 

 

Ma ei saa peakomplekti teise seadmega ühendada, mida teha? 

 Veenduge, et eelnevalt seotud seadme Bluetooth-funktsioon oleks välja 
lülitatud. 

 Korrake sidumisprotseduuri teise seadmega (vt „Peakomplekti esmakordne 
Bluetooth-seadmega ühendamine“ lk 6). 

 

Kuulen heli ainult ühest kuularist. 
 Kui kõnelete, on tavapärane, et heli tuleb parem-- ja vasakpoolsest kuularist. 
 Kui kuulate muusikat, kuid heli tuleb ainult ühest kuularist: 

o teine kuulari patarei võib olla tühi. Parima tulemuse saamiseks laadige 
mõlemad kõrvaklapid täielikult. 

o Parem- ja vasakpoolne kuular on omavahel lahti ühendatud. Lülitage 
mõlemad kuularid välja, pange mõlemad kuularid 5 sekundiks 
laadimiskarpi ja võtke need sealt taas välja. See lülitab kuularid sisse ja 
ühendab need. Taasühendage peakomplekt Bluetooth-seadmega. 

o Peakomplekt on ühendatud mitme Bluetooth-seadmega. Lülitage kõigis 
ühendatud Bluetooth-seadmetes Bluetooth-funktsioon välja. Lülitage 
mõlemad kuularid välja, pange mõlemad kuularid 5 sekundiks 
laadimiskarpi ja võtke need sealt taas välja. Taasühendage 
peakomplekt Bluetooth-seadmega. Märkus! Peakomplekt on mõeldud 
korraga ühendamiseks ainult ühe Bluetooth-seadmega. Kui ühendate 
peakomplekti Bluetooth-seadmega uuesti, veenduge, et teiste eelnevalt 
seotud/ühendatud seadmete Bluetooth-funktsioon oleks välja lülitatud. 

o Kui ülaltoodud lahendused ei aita, lähtestage peakomplekt algseadetele 
(vt „Peakomplekti tehaseseadetele lähtestamine“ lk 9). 

 

Täiendava toe saamiseks minge www.philips.com/support 
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