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I1			 	 Tärkeää
 

1.1   Turvallisuusohjeet 
 

 Vaara
Korkea äänenvoimakkuus voi vaurioittaa kuuloa, 
ja tämän vuoksi olisi hyvä säätää soittimen 
äänenvoimakkuus turvalliselle taajuudelle 
ja välttää musiikin kuuntelua pitkiä aikoja 
korkalla äänenvoimakkuudella. Mitä korkeampi 
äänenvoimakkuus, sen lyhyempi on turvallinen 
kuunteluaika. 

Seuraa alla olevia ohjeita, kun käytät 
kuulokkeita.
• Kuuntele musiikkia kohtuullisella 

äänenvoimakkuudella kohtuullisen mittaisia 
aikoja. 

• Vältä äänenvoimakkuuden jatkuvaa 
lisäämistä, kun korvasi mukautuu edelliseen 
äänenvoimakkuuden tasoon. 

• Älä säädä äänenvoimakkuutta niin lujalle, ettet 
pysty kuulemaan ympäristösi ääniä.

• Ole varovainen tai keskeytä laitteen käyttö 
väliaikaisesti mahdollisesti vaarallisissa 
tilanteissa.

• Kuulokkeiden käyttöä molempien korvien 
päällä ei suositella autoa ajettaessa, ja se 
saattaa olla jopa laitonta joillakin alueilla.

• Vältä musiikin ja puheluiden aiheuttamaa 
häiriötä liikenteessä ja muissa mahdollisesti 
vaarallisissa tilanteissa ja paikoissa.

• Kuulokkeiden liiallinen äänenpaine saattaa 
vahingoittaa kuuloa.

1.2   Sähkö-, magneetti- ja 
sähkömagneettikentät (EMF)

1  Philips Electronics valmistaa ja myy 
kuluttajille useita tuotteita, jotka, kuten kaikki 
sähköiset laitteet, yleensä saattavat säteillä ja 
vastaanottaa sähkömagneettisia signaaleja.

�  Yksi Philipsin tärkeimpiä toimintaperiaatteita 
on ottaa huomioon kaikki tarpeelliset 
terveys- ja turvallisuustoimenpiteet, 
noudattaa kaikkia sovellettavissa olevia 
lakivaatimuksia sekä pysyä tiukasti laitteiden 
valmistuksen aikana voimassa olevien 
sähkömagneettista säteilyä koskevien 
rajoitusten sisällä.   

�  Philips pyrkii kehittämään, valmistamaan ja 
markkinoimaan tuotteita, jotka eivät aiheuta 
terveydellisiä haittavaikutuksia.

4  Nykyin saatavilla olevaan tieteelliseen 
todistusaineistoon nojaten Philips 
vakuuttaa, että tämä tuote oikein käytettynä 
on turvallinen käyttää alkuperäiseen 
tarkoitukseensa.  

5  Philips on aktiivisesti mukana kansainvälisten 
sähkömagneettisen säteitelyn rajoitusten 
ja turvallisuusstandardien säätämisessä, 
minkä vuoksi Philipsin on helppo ennakoida 
tuotteitansa koskevia tulevaisuuden 
kehityssuuntia ja ottaa ne huomioon 
aikaisessa vaiheessa tuotekehitystä. 
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1.3    Yleinen ylläpito

Viottumisen tai toimimattomuuden 
välttämiseksi:
•  Älä altista laitetta liialliselle kuumuudelle.
•  Älä pudota kuulokkeita.
•  Älä anna kuulokkeiden kastua.
•  Älä käytä alkoholia, ammoniakkia tai bensiiniä 

sisältäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
 Käytä kuulokkeiden puhdistamiseen pehmeää 

kangasliinaa, jonka voi tavittaessa kostuttaa 
vähäisimmällä mahdollisella määrällä vettä tai 
laimennetulla saippualiuoksella. 

Tietoa käyttö- ja säilytyslämpötiloista
•  Älä käytä laitetta tiloissa, jossa lämpötila on 

alle -15°C tai yli 55°C. Äärimmäiset lämpötilat 
saattavat lyhentää pariston toimintaikää.

1.4   Loppuun käytetyn laitteen 
hävittäminen

Tämä tuotteen valmistukseen on 
käytetty korkealaatuisia materiaaleja 
ja osia, jotka voidaan kierrättää 
ja uudelleen käyttää. Tuotteeseen 

kiinnitetty tälläinen yliruksattu roskakorisymboli 
tarkoittaa, että laite kuuluu Euroopan Unionin 
2002/96/EC-direktiivin piiriin. Ole ystävällinen 
ja ota selvää oman paikkakuntasi elektronisia 
laitteita ja sähkölaitetteita koskevista 
kierrätysjärjestelyistä. Ole ystävällinen 
ja seuraa paikkakuntasi ohjeita koskien 
erikoisjätteenkäsittelyä, äläkä heitä tuotetta pois 
tavallisen kotitalousjätteen mukana. Käytetyn 
laitteen asianmukainen hävitys vähentää 
luonnolle ja terveydelle mahdollisesti koituvia 
haittavaikutuksia.

1.5    Integroidun pariston poistaminen

Jos asuinmaassasi ei ole erikoisjätteenkeräys- tai 
kierrätyskeskusta elektronisille tuotteille, voit 
suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä 
laitteen pariston ennen laitteen hävittämistä. 
Ole ystävällinen ja vie paristo paristonkeräys- tai 
kierrätyspisteeseen. 

Pariston poistaminen tuhoaa laitteen.  

Varmista, että USB-latauskaapeli on irrotettu 
kuulokkeista ennen akun poistamista.

Voit poistaa pariston alla olevien ohjeiden 
mukaisesti. 
1  Revi irti vasemman kuulokkeen korvasuoja.
�  Irrota kuulokketta paikallaan pitävät ruuvit. 
�  Avaa kotelo. 
4  Leikkaa pariston johdot.
5  Poista paristo

1.  Tear off the 
ear-cushion

2. Remove the 
screws

3. Open the 
housing

4. Remove the 
battery

Paristo on vasemman 
kuulokkeen sisällä. 

1. Revi irti 
korvasuoja

2. Poista 
ruuvit 

3. Avaa 
kotelo

4. Poista
 paristo
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1.6   Tiedotus Euroopan Unionissa 
asuville kuluttajille

Philips Consumer Lifestyle, BU Accessories 
vakuuttaa täten, että Philips SHB6110 Bluetooth-
kuulokkeet ovat direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden 
ehtojen mukainen.

 
 

1.7   Tuotemerkit

Tavaramerkit ovat joko Koninklijke Philips 
Electronics N.V. tai kyseisten tavaramerkkien 
omistajien omaisuutta. Bluetooth-tuotenimen 
ja –logojen omistaja on Bluetooth SIG, Inc., ja 
Koninklijke Philips Electronics N.V:n toimesta 
tapahtuva kaikkien näiden merkkien käyttö on 
lisenssinvaraista. 
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3	 	 	 Mitä	muuta	tarvitset:

Tarvitset myös Bluetooth streaming-toimintoa, 
eli Bluetooth A2DP-profiilia, tukevan 
matkapuhelimen.    

Voit käyttää kuulokkeiden yhteydessä myös 
muita laitteita (kannettavia tietokoneita, PDA:
ta, Bluetooth-sovittimia, MP3-soittimia yms.), 
jos laitteet tukevat samaa Bluetooth-profiilia 
kuulokkeiden kanssa. Tällaisia profiileja ovat:

Langattomaan handsfree-
kommunikointiin:
• Bluetooth headset-profiili (HSP) tai Bluetooth 

Handsfree-profiili (HFP).

Langattomaan stereoiden kuunteluun:
• Bluetooth Advanced Audio Distribution-

profiili (A2DP).

Langattomaan musiikin säätelyyn:
• Bluetooth Audio Video Remote Control-

profiili (AVRCP).

Kuulokkeissa on Bluetooth versio 2.0, mutta se 
toimii myös sellaisten laitteiden kanssa, joissa 
on muu Bluetooth-versio, jos ne tukevat yllä 
mainittuja profiileja. 

4			 	 Kuulokkeiden	

käyttömahdollisuudet

Philips-kuullokkeittesi avulla voit:
• Soittaa hands-free -puheluita
• Kuunnella musiikkia langattomasti
• Säädellä musiikkia langattomasti
• Helposti siirtyä puhelusta musiikin kuunteluun 

ja toisin päin

2	 	 	 Pakkauksen	sisältö

Pika-asennusopas USB-latauskaapeliBluetooth-kuulokkeet 
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VOL – VOL +

Microphone

Charging socket

LED indicator light

OptiFit ear loop 
adjustment

Latauspistoke

LED-merkkivalo

Säädettävä 
OptiFit-
korvalenkki

Mikrofoni
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6			 	 Aluksi

6.1   Kuulokkeiden lataus

Jotta kuulokkeiden paristo saavuttaisi 
parhaan mahdollisen kapasiteetin ja säilyisi 
käyttökelpoisena mahdollisimman pitkään, 
lataa paristoa kuuden (6) tunnin ajan ennen 
käyttöönottoa.

  Varoitus
Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia.
Muun laturin käyttäminen voi vaurioittaa 
kuulokkeita.
Liitä USB-latauskaapeli tietokoneen USB-porttiin 
ja liitä latauskaapeli kuulokkeiden latausliitäntään. 

  Varoitus
Lopeta käynnissä oleva puhelu, ennen 
kuin aloitat kuulokkeiden lataamisen, sillä 
latausjohdon yhdistäminen katkaisee puhelun 
automaattisesti.

Latauksen aikana laitteen LED-valo palaa 
punaisena. LED-valo sammuu, kun laite on 
latautunut. Laitteen latautuminen kestää noin 
3.5 tunnin ajan. Voit käyttää kuulokkeita 
latauksen aikana.

 Vinkki
Irrottamalla kuulokkeet ja laturin virranjakajasta 
latauksen päätyttyä, säästät energiaa ja luontoa. 

6.2   Kuulokkeiden ja matkapuhelimen 
paritus 

Ennen kuin käytät Bluetooth-stereokuulokkeita 
matkapuhelimesi yhteydessä, tulee sinun parittaa 
laitteet keskenään.
“Paritus” muodostaa ainutlaatuisen salatun 
yhteyden matkapuhelimen ja kuulokkeiden välille. 

Paritus täytyy suorittaa
• jos käytät kuulokkeita ensimmäistä kertaa 

matkapuhelimesi yhteydessä tai 
• jos olet edellisen parituksen jälkeen käyttänyt 

useampaa kuin kahta muuta Bluetooth-
laitetta kuulokkeiden kanssa. Kuulokkeet 
kykenevät muistamaan kaksi paritusta, mutta 
jos lisäät muistiin kolmannen parituksen, 
laite automaattisesti ylikirjoittaa vanhimman 
muistissa olevan parituksen.

• “Paritus” eroaa “yhdistymisestä” siinä, että 
paritus täytyy yleensä suorittaa ainoastaan 
kerran, kun taas puhelimen ja kuulokkeiden 
täytyy “yhdistyä” joka kerta, kun jompi 
kumpi laitteista sammutetaan tai ne joutuvat 
kantavuusalueen ulkopuolelle.
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kuulokkeiden kanssa
Varmista, että kuulokkeet ovat ladattu, 
matkapuhelimesi on käynnissä ja sen Bluetooth-
sovellus toiminnassa. Tarkasta puhelimesi 
käyttöohjeesta kuin käynnistät puhelimen 
Bluetooth-sovelluksen. 

1  Kuulokkeiden ollessa sammutettuna, paina
kunnes LED-valo alkaa vilkkua punaisena ja 
sinisenä. Kuulokkeet pysyvät ”paritus-tilassa” 
viiden (5) minuutin ajan.

�  Paritus tyypillisesti tapahtuu alla kuvatulla 
tavalla, lisätietoja löydät puhelimesi 
käyttöohjeesta.

�  Valitse puhelimestasi valikko, jonka nimi 
tyypillisesti on joko “Setup” (”Asetus”), 
”Settings” (”Asetukset”), “Bluetooth” 
tai “Connectivity” (”Kytkeytyminen”). 
Valitse kohta, jossa puhelin löytää tai etsii 
Bluetooth-laitteita. Muutaman sekunnin 
kuluttua puhelimesi ilmoittaa, että se on 
löytänyt “Philips SHB6110”-laitteen.

4  Valitessasi haluamaksesi laitteeksi “Philips 
SHB6110”:n, sinun tulee yleensä varmistaa 
paritus ja antaa salakoodi. Ole ystävällinen ja 
aseta kuulokkeiden salakoodi ”0000” (neljä 
nollaa).

Parituksen onnistuttua, kuulokkeet yhdistyvät 
matkapuhelimeen. Kuulet pitkän merkkiäänen 
merkkinä onnistuneesta parituksesta, ja 
kuulokkeiden LED-valo muuttuu puna-sinisestä 
vilkkuvalosta tasaisesti kolmen sekunnin välein 
vilkkuvaksi siniseksi valoksi. 

Settings

Bluetooth

Select Back

Connectivity

10:35

Add
Bluetooth
device

Settings

Select Back

Connectivity

10:37

Enter Password

****

0000

Settings

Devices Found

Select Back

10:36

Philips SHB6110
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7			 	 Bluetooth	stereo-

kuulokkeiden	käyttö	

7.1   Matkapuhelimeen yhdistäminen

Käynnistä kuulokkeet painamalla kunnes LED-
valo syttyy. Kun kuulokkeiden virta on päällä, se 
automaattisesti yhdistyy laitteeseen, johon se oli 
viimeksi yhdistetty. Jos viimeksi kytketty laite ei 
ole käytettävissä, kuulokkeet yrittävät yhdistyä 
viimeistä edelliseen laitteeseen.
Jos käynnistät matkapuhelimesi tai sen 
Bluetooth-sovelluksen kuulokkeiden 
käynnistämisen jälkeen, tulee sinun yhdistää 
puhelin kuulokkeisiin puhelimen Bluetooth-
valikon kautta.

7.2   Automaattinen virransäästö

Jos kuulokkeet eivät löydä paritettavaa 
Bluetooth-laitetta kantoalueeltaan viiden 
minuutin kuluessa parituksen aloittamisesta, 
kuulokkeet sammuvat automaattisesti 
säästääkseen paristoa.

7.3   Kuulokkeiden käyttö

Kuulokkeiden painikkeet 
toimivat painamalla, 
pitämällä pohjassa ja 
kaksoispainalluksella. 
”Painaminen”, 
”pohjassa pitäminen” ja 
”kaksoispainallus” eroavat 
toisistaan näppäimen 
painalluksen kestossa ja 
nopeudessa. 

Paina

Pidä 
pohjassa > 
1 sek

Paina 
kahdesti
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Ohjeet kuulokkeiden käyttöön:

Kun haluat: Tee näin: Ääni- ja merkkivalotoiminnot 
Siirtyä paritustilaan Paina kunnes LED-merkkivalo 

alkaa vikkua vuoroin punaisena ja 
vuoroin sinisenä

Vuorotteleva puna-sininen 
valo

Laittaa kuulokkeiden virran 
päälle

Paina kahden (2) sekunnin ajan • 3x punainen vilkkuvalo: 
pariston virta on vähissä.

• 2x punainen vilkkuvalo: > 
25% virtaa jäljellä.

• 1x sininen vilkkuvalo: > 50% 
virtaa jäljellä.

Katkaista kuulokkeiden virran Pidä pohjassa neljän (4) 
sekunnin ajan

yksi pitkä merkkiääni

Toistaa / keskeyttää musiikin Paina
Lopettaa musiikin Paina  ja  samanaikaisesti
Hypätä eteen- tai taaksepäin Paina  tai 
FullSound-toiminnon päälle / 
pois

Paina ja  samanaikaisesti
neljän (4) sekunnin ajan.

Yksi lyhyt merkkiääni: Päällä
kaksi lyhyttä merkkiääntä: Pois

Säätää äänenvoimakkuutta Paina VOL- tai VOL+

Vastaa puheluun / Lopeta puhelu Paina
Ottaa vastaan toisen puhelun 
/ siirtää ensimmäisen puhelun 
pitoon / palata ensimmäiseen 
puheluun*

Paina

Hylätä puhelun  Pidä pohjassa Yksi pitkä äänimerkki
Valita edellisen numeron Paina kahdesti Kaksi lyhyttä äänimerkki
Aktivoida äänivalinnan * Pidä pohjassa kunnes kuulet 

“piippauksen”
Yksi pitkä äänimerkki

Mykistää mikrofonin  Paina kahdesti (puhelun aikana) Lyhyt äänimerkki viiden 
sekunnin välein kunnes 
mykistys lopeteaan.

Siirrä puhelu puhelimeen * Pidä pohjassa Yksi lyhyt merkkiääni

Muita tilanmuutosindikaattoreita:
Yhdistetty Bluetooth-laitteeseen
(valmiustilassa tai musiikkia 
kuunneltaessa)

Sininen valo vilkkuu kolmen sekunnin välein.

Valmis paritettavaksi Paritustilassa LED-valo vilkkuu vuoroin punaisena ja vuoroin 
sinisenä.

Päällä, mutta ei yhdistetty Sininen valo vilkkuu nopeasti.
Puhelu-tilassa Kun puhelu on tulossa, sininen valo vilkkuu nopeasti merkkinä 

saapuvasta puhelusta (kahdesti sekunnissa).
Kun puheluun on vastattu, valo vilkkuu ainoastaan kerran sekunnissa.

Alhainen pariston virta LED-valo vilkkuu sinisen sijaan punaisena. Kuulet lyhyen 
kaksoispiippauksen kerran minuutissa merkkinä siitä, että 
puheaikaa on jäljellä viisi minuuttia tai vähemmän.

* Ainoastaan, jos matkapuhelimesi tukee kyseistä toimintoa
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7.4   Bluetooth-stereokuulokkeiden 
mukauttaminen käyttäjälle 
sopivaksi

OptiFit-niskalenkissä 
on ergonomisesti 
optimoitu sarana, 
joka tarkasti asetettu 
kuulokekuoren keskelle 
täydellisen mukavuuden 
saavuttamiseksi. Tämän 
vuoksi kuulokkeet myös 
istuvat täydellisesti korvasi 
päällä, minkä vuoksi 
kuulokkeiden äänenlaatu on 
erinomainen. 

Mukauttaaksesi kuulokkeet 
sinulle parhaiten sopivaan 
asentoon, aloita asettamalla 
korvalenkit kohtaan 
“L”, joka on suurin 
mahdollinen asento. 
Ota tämän jälkeen kiinni 
kuulokkeista molemmilla 
käsillä niin, että mikrofoni 
osoittaa eteenpäin, ja 
aseta kuulokkeet korviesi 
päälle. Kun kuulokkeet 
ovat korvillasi, voit säätää 
sopivuuttaa liikuttamalla 
korvalenkkien säätimiä 
ylös ja alas saavuttaaksesi 
täydellisen mukavuuden. 
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Bluetooth-

stereokuulokkeiden	

käyttöön

�.1   Pariston tilan tarkastaminen

Kuulokkeiden LED-valo ilmoittaa pariston tilan 
välittömästi, kun laitat kuulokkeiden virran päälle. 

LED-merkit Pariston tila

3x punainen 
vilkku

Vähemmän kuin 25% 
pariston virtaa jäljellä 

2x punainen 
vilkku

Vähemmän kuin 50% 
pariston virtaa jäljellä

1x sininen vilkku 50% tai enemmän pariston 
virtaa jäljellä

LED-valo vilkkuu jatkuvasti punaisena, kun 
puheaikaa on jäljellä noin viisi (5) minuuttia. 
Kuulet myös kaksi lyhyttä äänimerkkiä kerran 
minuutissa muistutuksena tarpeesta joko 
lopettaa puhelu tai siirtää se puhelimeesi ennen 
pariston virran loppumista.

�.�   Puhe- ja audiotoiminnon 

samanaikainen käyttö 

Bluetooth-stereokuulokkeet voi yhdistää
• yhteen Bluetooth-äänentoistolaitteeseen 

(joka tukee A2DP- ja AVRCP Bluetooth-
profiileja) ja

• yhteen Bluetooth-kommunikointivälineeseen 
(joka tukee HFP- tai HSP Bluetooth-profiilia) 
saman aikaisesti.

Tämän vuoksi voit yhdistää Bluetooth-
stereokuulokkeet.
• joko Bluetooth-stereopuhelimeesi niin 

kuunnellaksesi musiikkia kuin ottaaksesi 
vastaan ja soittaaksesi puheluita tai

• samanaikaisesti Bluetooth-puhelimeesi, 
joka ei tue Bluetooth-stereo A2DP-profiilia, 
ja Bluetooth-äänentoistolaitteeseen 
(Bluetooth-toimintoa tukevaan MP3-
soittimeen, Bluetooth-audiosovittimeen 
yms.) Muista parittaa puhelimesi Bluetooth-
kuulokkeittesi kanssa ennen ensimmäistä 
käyttökertaa, sammuta sitten niin puhelin 
kuin kuulokkeetkin suorittaaksesi paritus 
Bluetooth-äänentoistolaitteen kanssa. 

SwitchStream-toiminnon avulla voit 
samanaikaisesti kuunnella musiikkia ja 
ottaavastaan puheluita. Musiikkia kuunnellessasi 
kuulet soittoäänen merkkinä tulevasta puhelusta, 
ja voit vastaanottaa puhelun yksinkertaisesti 
painamalla painiketta.

�.�   Tietoa FullSound-toiminnosta

FullSound on digitaalinen äänitehostealgoritmi, 
joka pyörittää tehokasta prosessoria Bluetooth-
kuulokkeittesi sisällä. 

Se korjaa ja parantaa basso-, diskantti- ja 
stereoäänensävyjä sekä pakatun musiikin 
dynamiikkaa luoden näin luonnollisemman, 
“todenmukaisen”, useiden vuosien akustiikan 
tutkimukseen ja hienosäätöön perustuvan 
äänikokemuksen.

FullSound-toiminto kuluttaa aktivoituna ollessaan 
akun virrasta (vähentäen musiikin kuunteluaikaa) 
vähemmän kuin 10%. Toiminto aktivoituu 
automaattisesti laitteen hankinnan yhtyedessä, 
sen voi sammuttaa ja käynnistää painamalla ja 
pitämällä pohjassa    ja samanaikaisesti neljän 
(4) sekunnin ajan. Käynnistettyäsi FullSoundin-
toiminnon kuulet lyhyen merkkiäänen, ja kaksi 
lyhyttä merkkiääntä FullSound-toiminnon 
sammuttamisen jälkeen.
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9			 	 Tekniset	tiedot

• Soitto- tai puheaikaa aina neljääntoista (14) 
tuntiin saakka

• Valmiusaikaa aina 300:an tuntiin saakka
• Tyypillinen latausaika: 3.5 tuntia
• Ladattava Lithium-polymeeri paristo 

(360mAh)
• Bluetooth 2.0+EDR, Bluetooth-stereotuki 

(A2DP – Advanced Audio Distribution Profile, 
AVRCP – Audio Video Remote Control 
Profile), Bluetooth-monotuki (HSP – Headset 
Profile, HFP – Hands-Free Profile)

• FullSound digitaalinen äänitehostin
• OptiFit ergonominen muotoilu
• 10 metrin käyttöalue

Laitteen spesifikaatioita voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta.
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I10			 Usein	kysyttyjä	kysymyksiä

Bluetooth-kuulokkeet eivät käynnisty.
Pariston virta on loppumaisillaan. 
Lataa	Bluetooth-kuulokkeet.

Ei yhteyttä matkapuhelimeen.
Bluetooth-toiminto ei ole päällä.
Käynnistä	matkapuhelimesi	Bluetooth-toiminto	
ja	laita	kuulokkeiden	virta	päälle	vasta	kun	olet	
käynnistänyt	matkapuhelimesi.

Matkapuhelimeni ei löydä kuulokkeita 
taajuusalueeltaan
• Kuulokkeet saattavat olla yhdistyneenä toiseen 

aikaisemmin paritettuun laitteeseen.
Sammuta	yhdistettynä	oleva	laite	ja	vie	se	
kantoalueen	ulkopuolelle.

• Paritus on saatettu poistaa laitteen muistista 
tai kuulokkeet on paritettu aikaisemmin 
jonkun toisen laitteen kanssa.
Suorita	käyttöohjeessa	kuvattu	paritusprosessi.	

Uudelleen valinta ei toimi.
Matkapuhelimesi ei välttämättä tue kyseistä 
toimintoa.

Äänivalinta ei toimi.
Matkapuhelimesi ei välttämättä tue kyseistä 
toimintoa.

Kuulokkeet ovat yhdistetty Bluetooth-
stereopuhelimeen, mutta musiikki kuuluu 
ainoastaan puhelimen kaiuttimesta.
Puhelimessa voi olla vaihtoehtona mahdollisuus 
kuunnella musiikkia joko kaiuttimen tai 
kuulokkeiden välityksellä.
Lisätietoja	musiikin	siirtämisestä	kuulokkeisiin	saat	
puhelimesi	käyttöohjeesta.	

Äänenlaatu on hyvin heikko puhelimen 
välityksellä tapahtuvan suoratoiston 
yhteydessä tai äänen suoratoisto ei toimi 
lainkaan.
Puhelin ei välttämättä tue A2DP-profiilia ja tukee 
ainoastaan (mono) HSP/HFP-profiileja.
Tarkasta	puhelimesi	vastaavuus.

Äänenlaatu on hyvin heikko ja kuulokkeet 
rahisevat.
Bluetooth-äänentoistolaite on kantoalueen 
ulkopuolella.
Siirrä	kuulokkeet	ja	Bluetooth-äänentoistolaite	
lähemmäksi	toisiaan	tai	siirrä	laitteiden	välissä	
mahdollisesti	olevia	esteitä.

Kuulen musiikin kuulokkeista, mutten 
pysty käyttämään laitteen ohjaimia (esim. 
skip forward / backward (siirry eteenpäin/
taaksepäin)).
Bluetooth audio-lähde ei tue AVRCP-profiilia.
Tarkasta	äänentoistolaitteesi	käyttöohje.	

Käytettäessä USB-latauskaapelia 
kuulokkeet eivät lataudu tai latautuvat 
hyvin hitaasti.
USB-portista saadaan liian vähän tai ei lainkaan 
virtaa. 
USB-portista	saatavan	virran	pitäisi	olla	500	mA.	
Kokeile	toista	tietokoneesi	takana	olevaa	USB-
porttia	tai	USB-keskitintä,	jossa	on	oma	virtalähde.

Lisätietoja saat osoitteesta
www.philips.com/welcome.
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