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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem Võimalik põhjus

Aku on peaaegu tühi.

Bluetooth on välja lülitatud.

Peakomplekt ei ole sidumise
reþiimis. (Sidumine peab
toimuma kolme minuti
jooksul).

Sidumine võib olla
algseadistatud või peakomplekt
on ühendatud mõne teise

Teie mobiiltelefon ei toeta seda
funktsiooni.

Teie mobiiltelefon ei toeta seda
funktsiooni.

Telefonis võib olla valik, kas
kuulata muusikat kõlarite või
peakomplekti kaudu.

Telefonis ei ole A2DP tuge ja
toetab ainult (mono) HSP/HFP-d.

Lahendus

Laadige oma Bluetooth
peakomplekti.

Aktiveerige oma mobiiltelefonis
Bluetooth ja lülitage peakomplekt
sisse.

Lülitage oma peakomplekt sidumise
reþiimi nagu eelnevalt kirjeldatud.

Alustage sidumise protsessi nagu
eelnevalt kirjeldatud.

Vaadake oma telefoni kasutus-
juhendist, kuidas kanda muusikat
telefonist üle peakomplekti. (A/V
peakomplekt, A2DP peakomplekt,
Bluetooth Stereo peakomplekt jne.)

Kontrollige oma mobiiltelefoni
tugesid.

Bluetooth peakomplekt ei lülitu
sisse.

Mobiiltelefoniga pole võimalik
ühendada.

Mobiiltelefon ei suuda peakomplekti
leida.

Numbri uuesti valimise funktsioon
ei tööta.

Häälvalimine ei tööta.

Peakomplekt on ühendatud
Bluetooth stereo telefoniga, aga
muusika mängib ainult telefonis.

Helikvaliteet telefonist on halb.

Lisainformatsiooni saamiseks külastage internetis kodulehte www.philips.com/support.
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Täname Teie ostu eest. See kasutusjuhend aitab Teil kiiresti alustada ja saavutada parimat kvaliteeti.

Bluetooth stereo peakomplekt

SISUKORD
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MIS ON VARUSTUSES?

Sõltuvalt Teie ostetud toote versioonist leiate varustusest erinevaid lisatarvikuid oma peakomplekti jaoks:

Kõikide versioonide puhul:

Bluetooth peaseade

Laadija Kasutusjuhend

Väiksed ja mugavad kõrvaklapi
otsad

Ainult SHB7102 Ainult SHB7103

3.5mm Bluetooth
heliadapter

Ümberpandav adapteri
tasku

iPodi Bluetooth
heliadapter

Mida Te veel vajate?

Vabakäereþiimis kõnede tegemiseks:

Muusika kuulamiseks:

Bluetooth funktsiooniga varustatud mobiiltelefoni.

Bluetooth funktsiooniga varustatud mobiiltelefoni, mis toetab A2DP Bluetooth Stereo funktsiooni, või

Muusikamängijat 3.5mm kõrvaklappide pesaga (SHB7102 puhul on Bluetooth heliadapter kaasas), või

iPodi, millel on 30-pin ühendus aluse jaoks. (SHB7103 puhul on Bluetooth heliadapter kaasas)

l

l

l

l

l Kuni 10 tundi kõneaega või 8 tundi pidevat muusika kuulamist.

Kuni 210 tundi puhkereþiimis.

Tavaline täis laadimise aeg: 3 tundi.

Taaslaetav Li-Po aku.

Kasutamisraadius kuni 10 meetrit.

Bluetooth 1.2, Bluetooth stereo (A2DP  Advanced Audio Distribution Profile) tugi, Audio Video Remote
Control Profile (AVRCP) tugi, Headset (HSP) ja Handset (HSP) profiili tugi.

Kohanduvus: personaalne sobivus ja paindlikkus kõrvaklappide kasutamisel.

Lülitusmehhanism: Lüliti muusika ja kõnede vahel.

Muusika haldamise nupud.

l

l

l

l

l

l

l

l

Selle peakomplekti kasutamise koos kahe kõrvaklapiga kõrvas autojuhtimise ajal võib mõnes riigis olla
illegaalne. Teie turvalisuse tagamiseks liikluses või ohtlikes olukordades ärge laske muusika kuulamise ajal või
kõnede tegemise ajal oma tähelepanul kaduda.

Selle seadme pidev kasutamine maksimaalse helitugevusega võib kahjustada Teie kuulmist.

13

TEHNILISED ANDMED
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Teil on võimalik kasutada USB Bluetooth adapterit, et lisada Bluetooth funktsioon Teie arvutisse ning kasutada
peakomplekti VOIP vestluseks, mängimiseks või video ja muusika meelelahutuse nautimiseks. Vaadake USB
adapteri kasutusjuhendit, et leida detailseid instruktsioone, kuidas seadistada peakomplekt ja kasutada seda
arvutiga. Kui Teilt küsitakse PIN-koodi, kasutage koodi ”0000” (neli nulli).

Kasutage peakomplekti nuppe ja , et muuta muusika helitugevust.

Järgnevad juhendid on saadaval ainult seadmete puhul, millel on Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
tugi. Nt. Bluetooth arvutid, tavalised Bluetooth stereo mobiiltelefonid ja mitmed mitte 3.5mm Bluetooth
heliadapterid. Universaalsed 3.5mm Bluetooth heliadapterid ei toeta seda funktsiooni.

Muusika taasesitamise lõpetamiseks vajutage kaks sekundit multifunktsionaalset nuppu, ajutiseks
peatamiseks vajutage kergelt multifunktsionaalsele nupule.

Järgmise loo juurde liikumiseks vajutage edasi liikumise nuppu. Kui Te vajutate tagasi kerimise nupule üks
kord, liigute praeguse loo algusesse, vajutades sellele kaks korda liigute eelmise loo algusesse.

VOL + VOL -

l

l

Kasutage kaasasolevat kaelapaela, et kanda Philipsi Bluetooth stereo
peakomplekti kaela ümber. Kui Te eelistate kasutada mõndasid teisi
kõrvaklappe, on võimalik eemaldada kaelapael keera-ja-vabasta klambri abil.
Sisestage oma kõrvaklapid 3.5mm kõrvaklappide pessa. Mikrofon on
peakomplekti sisseehitatud. Nii saate kasutada juhtmeta
kommunikatsiooniseadmeid oma peakomplektiga.

Peakomplekti endaga paremini sobivaks muutmiseks, kasutage ühte
kolmest kaasasolevat kõrvaklappide otsast, mis sobib Teie kõrvaga kõige
paremini. Kõrvaklappide ots võimaldab mugavat kasutamist ja blokeerib
taustmüra pakkudes parimat muusikakogemust.

Kui Te olete ostnud SHB7102 versiooni, millel on kaasas Bluetooth
heliadapter, saate kasutada ka kaasasolevat taskut, et kinnitada heliadapter
Teie kaasaskantava muusikamängijaga.
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PEAKOMPLEKTI KASUTAMINE ARVUTIGA

MUUSIKA HALDAMINE

PEAKOMPLEKTI KANDMINE
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MIDA TE SAATE OMA PEAKOMPLEKTIGA TEHA?

BLUETOOTH TEHNOLOOGIA

Philipsi peakomplektiga saate:

Kui Te kasutate USB Bluetooth adapterit ja tarkvara, saate ka:

Kui ühendate Bluetooth heliadapteri oma MP3-mängija kõrvaklappide pesaga (SHB7102 puhul
kuulub varustusse) või iPodi aluse ühendajaga (SHB7103 puhul kuulub varustusse), saate:

Pidada vabakäereþiimis kõnesid kasutades oma Bluetoothiga varustatud mobiiltelefoni.

Kuulata muusikat oma Stereo Bluetoothi (A2DP) toetavast mobiiltelefonist ja hallata seda peakomplekti
kaudu.

Lülitusmehhanism: Lülitumine muusika ja kõnede vahel ühe nupuvajutusega.

Kuulata arvutist MP3 muusikat ja seda hallata.

Juhtida internetikõnesid kasutades VOIP tarkavara (nt. Skype, Windows Live jne.).

Kuulata muusikat ilma juhtmeid kasutamata.

Hallata oma muusikat (saadaval ainult AVRCP toega adapteri puhul, nt. SHB7103 iPodi adapter).

Lülitusmehhanism: Lülitumine muusika ja kõnede vahel ühe nupuvajutusega.

l

l

l

l

l

l

l

l

Selles seadmes kasutatav Bluetooth tehnoloogia kannab andmeid üle 10 meetri raadiuses ilma juhtmeid
kasutamata. Teie Bluetooth peakomplekt on universaalne ja töötab enamike Nokia, Motorola, Philips, Samsung,
Sony-Ericsson ja teiste brändide Bluetooth mobiiltelefonidega. Stereo muusika ülekannet toetatakse kõikidest
seadmetest, mis on Bluetooth Advanced Audio Distribution Protocol (A2DP) toega, nt. ühilduvad
mobiiltelefonid, arvutid, pihuarvutid, Bluetooth adapteri või sisseehitatud Bluetooth funktsiooniga helimängijad.
Selleks, et kasutada arenenud muusika haldamise funktsioone (kiire edasi kerimine, kiire tagasi kerimine), on
vajalik seade, millel on Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) tugi. Tavaliselt on A2DP toega
mobiiltelefonidel ja Bluetooth USB adapteritel selle profiili tugi ka olemas.



LÜHIDALT TEIE PEAKOMPLEKTI KOHTA
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Vaadake esikaanel olevat joonist, et näha ülevaadet oma peakomplektist.

Kiire
vabastamine

Juhtme asendi
liugur

Kõrvaklapid
vahetatavate

otstega

3.5mm kõrvaklappide ühendus

Juhtme asendi
liugur

Klamber

Mikrofon

Helitugevuse
suurendamise

nupp

O nupp

Helitugevuse
vähendamise

nupp

R nupp

Multifunktsionaalne nupp

LED indikaatortuli

Laadimise pesa
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PEAKOMPLEKTI KASUTAMINE HELIMÄNGIJAGA

SAMAAEGNE PEAKOMPLEKTI KASUTAMINE MOBIILTELEFONI JA HELIMÄNGIJAGA

Philipsi Bluetooth heliadapter (SHB7102 ja SHB7103 puhul varustuses) võimaldab Teil lisada Bluetooth
funktsioone Teie mitte Bluetooth muusikamängijasse. Nii saate kuulata peakomplekti abil muusikat Teie
muusikamängijast.

Enne esmakordset kasutamist siduge peakomplekt oma Philipsi Bluetooth heliadapteriga (SHB7102 ja SHB7103
puhul varustuses).

Veenduge, et peakomplekt on välja lülitatud. Vajutage multifunktsionaalset nuppu, kuni Teie peakomplekti
LED tuli vilgub punaselt ja siniselt viidates, et seadme on lülitunud sidumise re iimi. Peakomplekt jääb
sidumise re iimi kolmeks minutiks.

Veenduge, et Bluetooth heliadapter on välja lülitatud. Vajutage ja hoidke adapteril all multifunktsionaalset
nuppu, kuni LED tuli vilgub punaselt ja siniselt.

Asetage Bluetooth heliadapter ja peakomplekt üksteisi lähedusse. Peale mõnda sekundit mõlema seadme
LED tuli vilgub siniselt.

Ühendage heliadapteri juhe mõne heliallika (nt. MP3-mängija, CD-mängija) 3.5mm kõrvaklappide pessa.
Nüüd on võimalik kuulata muusikat sellest seadmest ilma juhtmeid kasutamata.

Peale esmakordset sidumist ühendab peakomplekt Bluetooth seadmega automaatselt, kui need lülitatakse
üksteisi lähedal sisse. Kui Te seote peakomplekti mõne teise seadmega, on Teil vaja sidumine uuesti teha.

Kui soovite ühendada mõnda Bluetooth helimängijat või Bluetooth adapterit, mis ei kuulu algsesse varustusse,
vaadake selle seadme kasutusjuhendit. Tavaliselt on see protsess samasugune nagu kirjeldatud ülalpool
mobiiltelefoni puhul.

Selleks, et siduda oma peakomplekt ja Bluetooth heliadapter enne esmakordset kasutamist:

Lülitage oma peakomplekt sidumise reþiimi:

l

l

l

l

þ
þ

Isegi kui Teie telefon ei toeta A2DP profiili, saate Te nautida mugavat muusika kuulamist ja kõnede haldamist
oma peakomplekti kaudu. Selleks, et seda teha:

1. Siduge peakomplekt mobiiltelefoniga nagu kirjeldatud peatükis ”Peakomplekti kasutamine mobiiltelefoniga”.

2. Siduge oma peakomplekt Bluetooth muusikamängijaga või Bluetooth heliadapteriga.

3. Nüüd on Teil võimalik kuulata helimängijast muusikat ja võtta vastu kõnesid, kui vajutate
multifunktsionaalsele klahvile. Muusika taastatakse automaatselt paari sekundi jooksul peale kõne
lõppemist.
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Kõnede haldamine peakomplekti abil

Sissetulevatele kõnedele vastamine

Sissetuleva kõne hülgamine

(Saadaval siis, kui Teie mobiiltelefon toetab seda funktsiooni)

Kõne lõpetamine

Viimati valitud numbrile uuesti helistamine

Häälvalimine

(Saadaval siis, kui Teie mobiiltelefon toetab seda funktsiooni)

Kõnede ülekandmine
(Saadaval siis, kui Teie mobiiltelefon toetab seda funktsiooni)

Kuulari helitugevuse kohandamine

Samaaegne muusika kuulamine ja kõnede jälgimine

Peakomplekt heliseb, kui kõne tuleb sisse. Vajutage multifunktsionaalsele nupule, et kõnele vastata.

Vajutage nupule, et hüljata sissetulev kõne.

Vajutage multifunktsionaalsele nupule, et kõne lõpetada.

Selleks, et uuesti helistada viimati valitud numbrile, vajutage ja hoidke kaks sekundit all klahvi. Üks lühike
madal toon viitab sellele, et toimub uuesti valimine. See funktsioon töötab ka siis, kui kuulate muusikat.

Selleks, et aktiveerida häälvalimine Teie telefonis, vajutage peakompletil kaks sekundit nupule. Kui Te kuulete
häälvalimise signaali, öelge inimese nimi, mis on salvestatud Teie mobiiltelefonisse. Kõne ühendatakse paari
sekundi jooksul. See funktsioon töötab ka siis, kui kuulate muusikat.

Kõnesid on võimalik üle kanda Bluetooth mobiiltelefonist peakomplekti ja peakomplektist Bluetooth
mobiiltelefonisse.

Kõne üle kandmiseks telefonist peakomplekti, järgige oma telefoni juhiseid.

Kõnede üle kandmiseks peakomplektist telefoni: vajutage üks kord nupule; kõne viiakse üle telefonisse.

Kõne ajal:

Vajutage ja vabastage nupule , et suurendada kuulari helitugevust ja

Vajutage ja vabastage nupule , et vähendada kuulari helitugevust.

Kõrge helitoon annab märku, kui helitugevus on saavutanud oma maksimaalse või minimaalse tugevuse.

Lülitusmehhanismi abil saate kuulata muusikat oma Bluetooth stereo funktsiooniga mobiiltelefonist, millel on
A2DP profiili tugi, ja jälgida samal ajal kõnesid. Te kuulete sissetuleva kõne helinat isegi siis, kui kuulate
muusikat. Multifunktsionaalse nupuga saate lülituda muusika kuulamise reþiimist kõne reþiimi. Sellel ajal
peatatakse muusika. Kasutage samu nuppe, et lõpetada aktiivne kõne ja hakata uuesti muusikat kuulama.

O

R

O

R

VOL +

VOL -l

l

PEAKOMPLEKTI KASUTAMINE MOBIILTELEFONIGA LÜHIDALT TEIE PEAKOMPLEKTI KOHTA

ALUSTAMINE
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Bluetooth adapter

iPod Bluetooth heliadapter

Sisse-/Väljalülitamine

LED indikaatortuli

(kaasas ainult SHB7103 puhul)

3.5mm Bluetooth
audioadapter

LED indikaatortuli

Sisse-
/Väljalülitamine

(kaasas ainult SHB7102
puhul)

Peakompleti laadimine

Enne, kui hakkate esmakordselt oma peakomplekti kasutama, laadige peakomplekti akut ja oma valikulist
Bluetooth adapterit 6 tundi. See tagab optimaalse aku mahutavuse ja eluea.

Sisestage laadija voolupessa ja ühendage laadija juhe peakomplekti ja Bluetooth heliadapteri (kui rakendatav)
laadimispesaga . Laadimise ajal näitab LED indikaator stabiilset punast tuld. Laadimine on lõppenud kui LED tuli
on välja lülitatud. Tavaline täislaadimine kestab 3 tundi.

iPodi Bluetooth heliadapterit pole vaja laadida kuna see saab vajaliku voolu Teie iPodi kaudu.1

Kasutage ainult varustuses olevat originaalset laadijat (5V, 500mA). Teist laadijat kasutades võib
peakomplekt saada kahjustada või hävida.

1
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Tühjeneva aku indikaator

Peakomplekti või Bluetooth heliadapteri sisse lülitamine

Kui aku on tühjenemas, vilgub LED tuli sinise asemel punasena. Lõpetage oma kõne enne laadimist, kuna
peakomplekti laadimine lülitab Teie peakomplekti laadimise reþiimi ja katkestab kõne.

Vajutage ja hoidke all multifunktsionaalset nuppu, kuni LED tuli muutub siniseks.

Sinine LED tuli viitab, et seade on sisse lülitatud.

Kui peakomplekt või Bluetooth adapter on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all multifunktsionaalset nuppu, kuni
LED tuli muutub punaseks ja seejärel lülitub välja. See viitab, et seade on välja lülitatud.

Valikuline Bluetooth heliadapter lülitub automaatselt välja, kui ühendatud peakomplekt on välja lülitatud või Te
liigutate peakompleti töötamisraadiusest (10 meetrit) välja.

Peakomplekti või Bluetooth heliadapteri välja lülitamine

Enne peakomplekti esmakordset kasutamist koos Bluetooth seadmega on Teil vaja saavutada ühendus kahe
seadme vahel neid sidudes. (Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki Sidumine).

Sidumine

Teie Bluetooth peakomplekt tuleb enne esmakordset kasutamist siduda mobiiltelefoniga. ”Sidumine” loob
krüptitud ühenduse Teie mobiiltelefoni ja peakomplekti vahel.

Sidumist saab teha ainult:

enne peakomplekti esmakordset kasutamist mobiiltelefoniga, või

peale peakomplekti kasutamist mõne teise Bluetooth sidevahendiga.l

l

ALUSTAMINE

PEAKOMPLEKTI KASUTAMINE MOBIILTELEFONIGA
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PEAKOMPLEKTI KASUTAMINE MOBIILTELEFONIGA

1) Lülitage oma peaseade sidumise reþiimi.

2) Otsige ja leidke oma telefonist peakomplekt, mida soovite siduda peakomplektiga.

PIN PIN-kood ”0000” (neli nulli)

þ

Peale sidumise esimese sammu lõpetamist, sisenege oma mobiiltelefoni menüüsse, mis tavaliselt kannab
nime ”Setup” (seadistamine), ”Settings” (seaded), ”Bluetooth” või ”Connectivity” (ühendamine). Valige
Bluetooth otsimise ja leidmise reþiim. Peale mõnesekundilist otsingut peaks Teie telefon teatama, et on
leidnud ”Philips SHB7100” seadme. Edasiste juhendite leidmiseks Bluetooth mobiiltelefoni kasutamise
kohta vaadake oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Peale peakomplekti valimist mobiiltelefonis peate tavaliselt sidumise kinnitama ja sisestama salasõna või
-koodi. Sisestage peakomplekti . Kui telefon küsib, kas Te soovite muuta

peakomplekti nime, võite kinnitada nime ”Philips SHB7100” või seda muuta.

Peakomplekti LED tuli vilgub siniselt viidates, et sidumine on edukalt lõpetatud. Nüüd on Teil võimalik teha
kõnesid ja kuulata muusikat oma telefonist.

Veenduge, et peakomplekt on välja lülitatud. Vajutage multifunktsionaalset nuppu, kuni Teie peakomplekti
LED tuli vilgub punaselt ja siniselt viidates, et on lülitutud sidumise re iimi. Peakomplekt jääb sidumise
re iimi kolmeks minutiks.ž

l

l

l

Peale algset sidumist ei ole Teil vaja enam seda protsessi korrata. Peakomplekt ühendab seotud Bluetooth
seadme automaatselt, kui see lülitatakse sisse. Kui Te seote peakomplekti mõne teise seadmega, on Teil vaja
sidumine uuesti teha.


