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1

Miski ei sega teil intuitiivselt lihtsa puudutuste
ja liigutustega kontrollitava Bluetooth-liidesega
Philipsi stereopeakomplektiga Tapster muusikat
kuulata. FullSound-täiustus hämmastab teid
rikkaliku ja elava muusikaga. EverCleartehnoloogia minimeerib kaja ja taustamüra
ning tagab selge vestluse. Suurepärase helikõla
tekitamiseks võimaldab kaldakustiline disain
peakomplekti liugistega optimaalselt mugavalt ja
täiusliku akustilise tihedusega sisestada.
Kulutage mõni minut peakomplektiga
tutvumiseks ja pühendage end täielikult muusika
ja kõne kuulamisele. Nautige Philipsi Tapsteri
kasutamist!
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Tähtis

2.1

Kuulamisohutus

Oht
Kuulmiskahjustuste vältimiseks piirake
peatelefonide suurel helitugevusel kasutamise
aega ja seadistage helitugevus ohutule tasemele.
Mida suurem on helitugevus, seda lühem on
ohutu kuulamise aeg.
Veenduge, et kuularite kasutamisel järgite
järgmisi juhtnööre.
• Kuulake mõistlikku helitugevust ületamata
mõistlikul kuulamiskestusel.
• Olge ettevaatlik, et te ei seadistaks
helitugevust pidevalt suuremaks enne, kui teie
kuulamine kohaneb.
• Ärge keerake helitugevust nii suureks, et te ei
kuuleks, mis te ümber toimub.
• Kuularite ja peatelefonide ülemäärane
helirõhk võib põhjustada kuulmiskao.
• Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite
seadet ettevaatlikult kasutama või kasutamise
ajutiselt katkestama.
• Ei ole soovitav seda kumbagi kõrva katvat
peakomplekti kasutada sõitmise ajal. Mõnedes
piirkondades võib see sõitmise ajal seadusega
keelatud olla.
• Ohutuse tagamiseks hoiduge liikluses või
muudes potentsiaalselt ohtlikes kohtades oma
tähelepanu muusika või telefonikõnedega
kõrvalejuhtimisest.
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Elektrilised, magnetilised ja
elektromagnetilised väljad
(„EMF“)
Philips Electronics toodab ja müüb mitmeid
tarbijatele sihitud tooteid, mis sarnaselt
kõikidele elektroonilistele seadmetele
on võimelised elektromagnetilisi signaale
edastama ja vastu võtma.
Üks Philipsi põhilisi äripõhimõtteid on
kasutada oma toodetes kõiki vajalikke
tervise ja ohutuse ettevaatusabinõusid,
ühitada kõiki kohaldatavaid seaduste nõudeid
ja jääda toote valmistamise ajal kehtivate
elektromagnetiliste väljade standardite
raamidesse.
Philips on pühendunud tervist
mittekahjustavate toodete arendamisele,
tootmisele ja turustamisele.
Philips kinnitab, et kui tooteid õigesti
ja otstarbekohaselt kasutada, on need
tänapäeval teadaolevate teaduslike tõendite
järgi ohutud.
Philips võtab aktiivselt osa rahvusvaheliste
elektromagnetiliste väljade standardite
arendamisest, võimaldades Philipsil
ennetada standardimise arenguid varakuks
integreerimiseks oma toodetesse.

Üldhooldus

Kahjustuste või talitushäirete vältimiseks:
• Ärge jätke peakomplekti suure kuumuse
kätte.
• Ärge kukutage peakomplekti maha.
• Ärge laske vedelikke seadmetele tilkuda ega
pritsida.
• Ärge laske peakomplekti vette.
• Ärge kasutage alkoholi, lämmastikku, bensiini
või abrasiivseid puhastusvahendeid.
• Vahelduv- või alalisvoolu adapterit
kasutatakse seadme väljalülitamiseks ja lülitina
peab see olema täiesti töövalmis.
• Kasutage toote puhastamiseks pehmet
lappi.Vajadusel niisutage seda minimaalse
veekoguse või pehme seebilahusega.

2.4

Kasutatud toote kõrvaldamine

Teie toode on kavandatud ja toodetud
kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja
osadest, mida on võimalik ringlusse
võtta ja uuesti kasutada.
Tootele kinnitatud ristiga
läbikriipsutatud ratastega prügikasti märk
tähendab, et seda reguleerib Eurodirektiiv
2002/96/EÜ.
Palun tutvuge kohaliku elektriliste ja
elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.
Palun toimige vastavalt kohalikele reeglitele
ja ärge visake kasutatud tooteid tavaliste
majapidamisjäätmete hulka. Kasutatud toodete
õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära
hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale
ja inimese tervisele.

Teave töö- ja hoiustamistemperatuuride
kohta
• Ärge kasutage või hoiustage seadet kohas,
kus temperatuur on väiksem kui -15 ˚C või
suurem kui 55 ˚C, sest see võib aku tööiga
vähendada.
• Sisseehitatud akut ei tohi liigse kuumuse, nt
päikesepaiste, tule vms kätte jätta.
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2.3

2.5

Märkused akude kõrvaldamise
kohta

Kui te riigis ei ole elektrooniliste toodete
kogumise/ringlusseandmise süsteemi, võite
keskkonna kaitseks enne peakomplekti
kõrvaldamist akud eemaldada. Toode sisaldab
sisseehitatud laetavat akut, mille suhtes kehtib
Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi
käidelda koos muu olmeprügiga.Viige oma toode
ametlikku kogumispunkti või hoolduskeskusesse,
kus professionaalid saavad aku eemaldada.
Aku eemaldamine muudab toote
kasutuskõlbmatuks.

2.6

Märkused sertifitseerimise ja
tunnustamise kohta

Käesolevaga avaldab Philips Consumer Lifestyle,
BU P&A, et Philipsi Bluetoothi peakomplekt
SHB7110 vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele
nõuetele ja muudele direktiivi asjakohastele
sätetele.
Lugege oma kasutusjuhendi CD juurkaustast või
lisalehelt Vastavusdeklaratsiooni.

2.6

Kaubamärgid

Kaubamärkide omanik on Koninklijke Philips
Electronics N.V  või vastavad omanikud.
Bluetoothi tekstiline kaubamärk ja logo on
Bluetooth SIG, Inc omand ja Koninklijke Philips
Electronics N.V. kasutab seda  litsentsi alusel.
Tapster, EverClear ja FullSound on Koninklijke
Philips Electronics N.V. kaubamärgid.



Mida pakend sisaldab:

Philipsi Bluetooth-liidesega
stereopeakomplekt Tapster SHB7110

Kandevutlar
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3

Vahetatavad kummiotsikud

Valikulised kõrvakonksud

SHB7110

Kiiralustusjuhend

3.1

Kasutusjuhendiga CD-plaat

Vahelduvvoolu laadija (100-240 V)

Vahetatavad laadimispistikud

Mis võib veel vajalikuks osutuda

Bluetooth-liidesega stereorežiimis
voogedastusfunktsiooniga mobiiltelefon, s.t mis
on Bluetooth A2DP-profiiliga ühilduv.
Muud ühilduvad seadmed (süle-, pihuarvutid,
Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne), kui need
võivad ühiselt kasutada peakomplekti Bluetoothprofiile. Need profiilid on järgmised.
Stereosaadete juhtmevabaks kuulamiseks:
• Bluetoothi täiustatud helijaotusprofiil (A2DP).
Muusikaseadete juhtmevabaks juhtimiseks:
• Bluetoothi audio-video kaugjuhtimisprofiil
(AVRCP).
Käed-vabad juhtmeta sideks:
• Bluetoothi peakomplekti profiil (HSP) või
Bluetoothi käed-vabad profiil (HFP).
Philipsi Bluetooth-liidesega steropeakomplekt
Tapster on varustatud Bluetoothi 2.1+EDR
versiooniga, kuid võib töötada ka teiste
Bluetoothi versioonidega varustatud
seadmetega, mis toetavad eespool nimetatud
profiile.
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Mida saate Philipsi
Bluetooth-liidesega
stereopeakomplektiga
Tapster teha

Philipsi Bluetooth-liidesega
stereopeakomplektiga Tapster saate:
• vestelda juhtmevabalt käed-vabad režiimis
• kuulata juhtmevabalt muusikat
• juhtida juhtmevabalt muusikaseadmeid
• vahetada kõne- ja muusikarežiime



Philipsi Bluetooth-liidesega stereopeakomplekti Tapster
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ülevaade
LED-märgutuli

Kummist otsik

Sisse/välja

Mikrofon
Vasak kõrvaklapp

Parem kõrvaklapp

Puutetundlik piirkond

Puutetundlik piirkond

Laadimispesa
Vasak kõrvaklapp

Parem kõrvaklapp



6

Alustamine

6.1

Peakomplekti laadimine

Enne peakomplekti esmakasutust laadige
akut selle optimaalse mahtuvuse ja tööea
saavutamiseks kuus tundi.
  Hoiatus
Kasutage laadimiseks ainult originaallaadijat
või standardset järelturu mikro-USB-kaablit.
Teiste laadijate kasutamine võib peakomplekti
kahjustada või rikkuda.
Laadija on varustatud kahe pistikuga, üks
enamiku Euroopa riikide ja teine UK jaoks. Enne
laadija esmakasutust valige palun õige teie riigis
kasutatava seinakontaktiga sobiv pistik ja lükake
see toiteadapterisse kuni paika klõpsamiseni.

Pistiku eemaldamiseks ja teise pistikuga
vahetamiseks tõmmake laadijal olev riiv pistikult
ära ning tõmmake pistik välja.

10

Ettevaatust
Lõpetage oma kõne enne peakomplekti
laadimist, sest peakomplekti ühendamine
laadijaga katkestab väljuva kõne. Laadimise ajal
saate peakomplekti tavapäraselt kasutada.
Pistke laadija seinakontakti ja lükake laadija
kaabel peakomplekti laadimispessa.
Laadimise ajal näitab LED-märgutuli punast
valgust. Pärast laadimise lõppemist lülitub
LED-märgutuli välja. Täislaetud peakomplekti
laadimise katsel LED-märgutuli ei sütti.
Tavaliselt toimub täislaadimine kahe tunniga.
Selle aja jooksul saate peakomplekti kasutada
kõnelemiseks või muusika kuulamiseks.
Soovitus
Tõmmates pärast laadimise lõpetamist pistiku
seinakontaktist välja, saate energiat kokku hoida
ja keskkonda kaitsta.

Philipsi Bluetooth-liidesega
stereopeakomplekti Tapster
mobiiltelefoniga ühendamine

Enne ühendamist ja mobiiltelefoniga esmakordset
kasutamist peate oma Philipsi Bluetooth-liidesega
Tapster-stereopeakomplektist ja mobiiltelefonist
paari moodustama.  Paarimoodustamine loob
mobiiltelefoni ja peakomplekti vahel ainulaadse
krüptitud andmelingi.
Paari peab enne peakomplekti
esmakasutamist koos mobiiltelefoni või
muu Bluetooth-seadmega ainult üks kord
moodustama.
• Ainult kui moodustate oma peakomplektiga
üle kahe erineva Bluetooth-seadmega paari,
peate varem moodustatud paarist uuesti
paari moodustama. Peakomplekt võib mällu
salvestada kuni kahe paari seadistuse. Enam
kui kahe seadmega paari moodustamisel
kirjutatakse vanima paari seadistused üle.
• „Paarimoodustamine“ erineb „ühendamisest“,
sest paar moodustatakse tavaliselt ainult
üks kord, samal ajal kui telefon on vaja
peakomplektiga pärast väljalülitamist
või tööpiirkonnast väljumist alati uuesti
ühendada. Tavaliste telefoniseadete korral
ühendatakse Philipsi Bluetooth-liidesega
stereopeakomplekt Tapster telefoniga pärast
peakomplekti sisselülitamist automaatselt.  

2

Veenduge, et mobiiltelefon ja selle Bluetoothfunktsioon oleks sisse lülitatud.

3

Vajutage parema kõrvaklapi Sisse/välja
nuppu , kuni LED-märgutuli hakkab
vaheldumisi punaselt ja siniselt vilkuma.
Peakomplekt jääb nüüd viieks minutiks
paarimoodustamise režiimi.

LED-märgutuli
4

Moodustage peakomplektist ja
mobiiltelefonist allkirjeldatud viisil paar.
Paarimoodustamise näide on toodud allpool.

Peakomplekti ja mobiiltelefoni paari
moodustamine
1

Veenduge, et peakomplekt oleks laetud ja
välja lülitatud.

Üksikasju lugege telefoni kasutusjuhendist.
•

•

•
Sisse/välja

Laadimispesa

Sisenege mobiiltelefoni Bluetooth-menüüsse,
mis on tavapäraselt nimega „Seadistamine“,
„Seadistused“, „Bluetooth“ või „Ühenduvus“.
Valige Bluetooth-seadme tuvastamise,
lisamise või otsimise suvand. Kahe sekundi
pärast peaks mobiiltelefon näitama, et on
leidnud seadme „Philips SHB7110“.
Valides oma mobiiltelefonist
„Philips SHB7110“, peate tavaliselt
paarimoodustamise kinnitama ja sisestama

11
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6.2

parooli. Palun sisestage peakomplekti
pääsukood „0000“ (neli nulli).
Pärast edukat paari moodustamist ühendatakse
peakomplekt mobiiltelefoniga. Eduka
paarimoodustamise kinnituseks kuulete pikka
helisignaali ja peakomplekti LED-märgutuli hakkab
punaselt/siniselt vilkumise asemel iga kolme
sekundi tagant perioodiliselt siniselt vilkuma.
6.3
1

Peakomplekti sobitamine

Valige parima sobivuse ja optimaalse
helitugevuse saavutamiseks sobiva suurusega
otsik. Tavaliselt ei sobitata parema ja vasaku
kõrvaklapi jaoks kahe erineva suurusega
otsikut.
suur
keskmine
väike

2

Sisestage kõrvaklapi otsik kõrva ja keerake
peakomplekti liugistega sisestamiseks
tahapoole.

3

Viige ühendusjuhe kaela tagant mööda ja
sisestage teine kõrvaklapp.

12

4

Valikuline tarvik: eriti kindlaks sportlikuks
ühenduseks kinnitage kõrvakonksud.
B
A

A. Suruge kuulliigend kõrvaklapi otsiku
kõrvaklapi kesta vahelisse pessa, kuni see
jääb kõrvaklapi otsiku ja kestavahelisse pessa
pidama.
B. Keerake konksu selle sobitumiseni kõrvaga.
C. Libistage konks üle kõrva.
D. Järgige eespool kirjeldatud samme 2 ja 3.

Philips Bluetoothliidesega puutetundliku
stereopeakomplekti Tapster
kasutamine

Soovitus
Muusika ja kõnede juhusliku aktiveerimise
ärahoidmiseks lülitatakse puutetundlikud
piirkonnad sisse ainult pärast peakomplekti
kõrva panemist. Philipsi Bluetooth-liidesega
peakomplekti Tapster sisestamisel või
eemaldamisel kuulete aktiveerimisel kasvavat ja
deaktiveerimisel langevat tooni.
Kõrvaklappide kogu väline kest on puutetundlik.

7.1

Philipsi Bluetooth-liidesega
stereopeakomplekti Tapster
mobiiltelefoniga ühendamine

Vajutage peakomplekti Sisse/välja nuppu ,
kuni LED-märgutuli süttib. Pärast sisselülitamist
ühendatakse peakomplekt automaatselt viimati
ühendatud seadmega. Kui viimati ühendatud
seade pole saadaval, püütakse peakomplekti
ühendada järjekorras teise viimati ühendatud
seadmega.
Mobiiltelefoni või selle Bluetooth-funktsiooni
sisselülitamisel pärast peakomplekti
sisselülitamist, ühendage peakomplekt
mobiiltelefoniga selle Bluetooth-menüüst.

7.2

Automaatne toitesäästmine

Kui viie minuti jooksul ei leita peakomplekti
tegevuspiirkonnas ühendamiseks ühtki
Bluetooth-seadet, lülitatakse see aku tööea
säästmiseks automaatselt välja.

7.3

Puutetundlik pind

Põhiliigutused, millega saate juhtida kõiki
peakomplekti funktsioone.
Koputus
Koputage pinnale
Kaksikkoputus
Koputage pinnale kahekordse kiirusega
Vajutus  
Vajutage ja hoidke sõrme umbes ühe
sekundi jooksul all
Libistamine
Libistage sõrme kõrvaklapi pinda mööda
edasi-tagasi

Philipsi Bluetooth-liidesega
puutetundliku stereopeakomplekti
Tapster juhtimine

Philipsi Bluetooth-liidesega stereopeakomplekt
Tapster kasutab muusika ja kõnede juhtimise
lihtsustamiseks intuitiivset puutetundlikku
juhtseadet. Pärast mõneminutist kohanemist uue
puutetundliku juhtseadmega peaksite leidma,
et see juhtimisviis on nuppudega juhitavast
peakomplektist kiirem ja lihtsam.
13
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Alljärgnevas tabelis on näidatud, kuidas nende põhiliigutustega muusikat ja kõnet juhtida.
Soovitus
Peakomplekti kõik kõnefunktsioonid on koondatud paremale kõrvaklapile. Nii saate
peakomplekti kasutada ilma vasakut kõrvaklappi kõrva sisestamata.

Vasak

Parem

Toide
Funktsioonid
puuduvad
Muusika
Järgmine lugu /
eelmine lugu

Toide
Sisse/välja

Stopp
FullSound (loomulik /
dünaamiline bass)
Kõned
Funktsioonid
puuduvad

Libistage edasi/tagasi
Vajutage (hoidke 1/2 sekundit
all)
Koputage muusika esitamise
ajal kaks korda

Vajutage

Muusika
Helitugevus suuremaks/
väiksemaks

Libistage edasi/tagasi

Esitus/paus

Koputage

Kõned
Helitugevus suuremaks/
väiksemaks
Kõnele vastamine
Lõpetamine / kõnest
keeldumine
Viimase nr
kordusvalimine
Häälvalimise
aktiveerimine
Kõne suunamine telefoni/
peakomplekti
Mikrofoni summutamine

Libistage edasi/tagasi
Koputage
Vajutage (hoidke 1/2
sekundit all)
Koputage kaks korda
Vajutage (hoidke 1/2
sekundit all)
Kõrvaklapi otsiku
eemaldamine/sisestamine
Koputage kõne ajal kaks
korda
Koputage

Võtke sisenev kõne
vastu ja pange praegune
aktiivne kõne ootele.
Keelduge sisenevast
Vajutage (hoidke 1/2
kõnest ja jätkake praegust sekundit all)
aktiivset kõnet.

14

Peakomplekti hoiustamine ja
kandmine

Eest i

7.4

Peakomplekt on varustatud kaasaskantava
peakomplekti ja kõrvakonkse kaitsva
kandevutlariga. Peakomplekti korralikuks
hoiustamiseks kerige kahe kõrvaklapi
ühendusjuhe kaablisüvendisse.

15

8

Philipsi Bluetoothliidesega
stereopeakomplekti
Tapster kasutamine

8.1

Aku oleku kontrollimine

Kohe pärast peakomplekti sisselülitamist näitab
LED-märgutuli aku olekut.
LED-märgutule
toimimine

Aku olek

Vilgub kolm
korda punaselt

Laengu jääk on väiksem
kui 25%

Vilgub kaks korda
punaselt

Laengu jääk on väiksem
kui 50%

Vilgub üks kord
punaselt

Laengu jääk on suurem
kui 50%

Umbes viis minutit enne aku tühjakssaamist
kuulete te kõne lõpetamise või telefonile
suunamise meeldetuletuseks iga minut kahte
lühikest helisignaali. Kui on jäänud umbes viis
minutit kõneaega, siis hakkab ka LED-märgutuli
pidevalt punaselt vilkuma.

16

8.2

Tutvuge, kuidas samaaegselt
kuulata kõne ja heli

Bluetooth-liidesega peakomplekti saate
samaaegselt ühendada ühe Bluetooth-liidesega
heliallikaga (mis toetab Bluetoothi A2DP- ja
AVRCP-profiili) ja ühe Bluetooth-liidesega
sideallikaga (mis toetab Bluetoothi HFP- või
HSP-profiili).
Järelikult saate Bluetooth-stereopeakomplektiga
ühendada.
• sisselülitatud Bluetooth-stereotelefoni
nii muusika kuulamiseks kui ka kõnede
juhtimiseks või
• ainult Bluetooth-sidet toetava liidesega
(s.t ei toeta Bluetoothi stereoprofiili (A2DP))
Bluetooth-telefoni kõnede juhtimiseks ja
samal ajal Bluetooth-liidesega stereoseadme
(aktiveeritud Bluetooth-funktsiooniga
MP3-mängija, Bluetooth-audioadapter jne)
muusika kuulamiseks.Veenduge, et Bluetoothpeakomplektiga oleks esmalt telefoniga paar
moodustatud, seejärel lülitage Bluetoothheliseadmega paari moodustamiseks nii
telefon kui ka peakomplekt välja.
Kasutades SwitchStream-funktsiooni võite
samaaegselt nii muusikat kuulata kui ka kõnesid
jälgida. Muusika kuulamise ajal kuulete siseneva
kõne saabumisel helinat ja lihtsalt kõrvaklapile
koputades lülitage kõnerežiim sisse.

FullSound-funktsiooni
tundmaõppimine

Eest i

8.3

FullSound on nutikas digiheli täiustamise
algoritm, mis töötab Bluetooth-peakomplekti
sisse paigutatud võimsal protsessoril. See taastab
ja täiustab aastatepikkuse akustiliste uuringute
ja seadistuste põhjal bassi, tämbrit, stereoefekte
ja dünaamikat ning tekitab loomulikuma,
„elulisema“ heli kogemuse.
Philipsi Bluetooth-liidesega stereopeakomplektil
Tapster on kaks FullSound-seadistust:
• „Loomulik“ FullSoundi seadistus on
optimeeritud kõige loomulikuma audiofiilse
muusika taasesitamiseks. Sobib ideaalselt
klassikalise, akustilise, džässi ja domineeriva
häälega muusika esitamiseks.
• „Dünaamilise bassi“ seadistus rõhutab
võimsate basside madalaid sagedusi. Sobib
ideaalselt hip-hopi, tecno ja teiste bassidest
juhitud muusikastiilide esitamiseks või
treeningu lisamotivaatoriks.
Toote ostmisel on FullSoundi seadistus
„Loomulik“ sisse lülitatud. Nende kahe
seadistuse ümberlülitamiseks koputage vasakut
kõrvaklappi kaks korda. FullSoundi „Loomulikku“
seadistust kinnitatakse tõusva tooniga, aga
„Dünaamilise bassi“ seadistust langeva tooniga.
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9

Philipsi Bluetooth-liidesega
stereopeakomplekti Tapster
tehnilised andmed

• Intuitiivse puute-ja liikumistundlikud
juhtseadmed
• FullSound-funktsiooniga täiustatud digiheli
küllusliku, elava kõlaga muusika esitamiseks
• EverClear-funktsiooniga kaja ja müra
summutamine kõneselguse saavutamiseks
• Kaldakustikaga ergonoomiline disain
• Muusika taasesitamine kuni kuue tunni
jooksul
• Kuni seitse tundi kõneaega
• Kuni 150 tundi ooterežiimis
• Tavaline täislaadimise aeg: kaks tundi
• Laetav liitium-polümeeraku (160 mA/t)
• Bluetooth 2,1+EDR, Bluetoothi stereotugi
(A2DP – täiustatud helijaotusprofiil, AVRCP
– audio-video kaugjuhtimisprofiil), Bluetoothi
monorežiimi tugi (peakomplekti HSP-profiil,
vabakäe HFP-profiil)
• Tegevusraadius kuni 10 meetrit
• Sagedus ala: 20 Hz kuni 20 KHz
Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata.
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Korduma kippuvad
küsimused

Bluetooth-liidesega peakomplekti ei saa
sisse lülitada.
Aku on väga tühi.
Laadige Bluetooth-peakomplekt.

Mobiiltelefon ei leia peakomplekti üles.
• Võimalik, et peakomplekt on ühendatud
teise varem paarimoodustava seadmega.
Lülitage praegu ühenduses olev seade välja
või teisaldage väljapoole toimimispiirkonda.
• Ühendatud paarid lähtestati või
peakomplekt oli varem teise seadmega
paari ühendatud.
Taasalustage käesolevas kasutusjuhendis
kirjeldatud paari moodustamise toimingut.

Ei saa mobiiltelefoniga ühendada.
Bluetooth-funktsioon on välja lülitatud.
Lülitage mobiiltelefoni Bluetooth-funktsioon
sisse ja pärast telefoni sisselülitamist
peakomplekt sisse.

Häälvalimine või kordusvalimine ei toimi.
Teie mobiiltelefon ei pruugi seda
funktsiooni toetada.

Peakomplekt kukub kõrvast välja / ei
kinnitu korralikult.
Valitud kõrvaklapi otsik ei sobi.
Leidke kummagi kõrva jaoks õige suurusega
otsik ja kontrollige eelmistel lk-del kirjeldatud
„sisesta ja keera“ paigaldusliigutust. Eriti kindlaks
kinnituseks katsetage kõrvakonksu.

Miks Bluetooth-liidesega peakomplekti
kasutamisel mu telefoni AM/FM raadio ei
tööta.
Puudub AM/FM antenn.
FM-ala raadio toimimiseks vajavad paljud
mobiiltelefonid antennina toimivat
juhtmega peakomplekti. Bluetooth-liidesega
peakomplektiga töötab internetiraadio
funktsiooni toetav mobiiltelefon.

Puutetundlik juhtseade ei tööta.
Kõrvast-väljas automaatlukustus
aktiveeritud.
Puute- ja liikumistundlikud juhtseadmed
töötavad ainult siis, kui on kõrva sisestatud.
Kõrvaklapi otsiku sisestamisel kontrollige
tõusvat aktiveerimistooni. Kui te ei kuule
aktiveerimistooni, siis sisestage kõrvaklapi otsik
uuesti kõrva.
Puutetundlikud juhtseadmed on liiga
tundlikud või pole piisavalt tundlikud.
Puutetundlike juhtseadmete
tundmaõppimine.
Esimestel minutitel võite leida, et peakomplekti
puutetundlikud juhtseadmed on tundlikud
või ei ole piisavalt tundlikud. Puutetundlike
juhtseadmete tundlikkus on seadistatud paljude
klientide tarbeks. Peakomplekti tundmaõppimisel
võivad kuluda mõned minutid, et uute
juhtseadmetega harjuda.

Peakomplekt on küll ühendatud
Bluetoothi stereot (A2DP-profiil) toetava
telefoniga, kuid muusikat esitatakse ainult
telefoni kõlarist.
Telefonil võib olla suvand kõlari või
peakomplekti kaudu muusika kuulamiseks.
Lugege oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist,
kuidas suunata muusika peakomplekti.
Voogedastuse ajal on heli kvaliteet halb
või heli voogedastus ei toimi üldse.
Telefon ei pruugi ühilduda Bluetoothi
stereorežiimiga (A2DP-profiil) ja
toetab ainult Bluetoothi monorežiimi
(HSP- / HFP-profiil).
Kontrollige telefoni ühilduvust.
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Eest i

10

Heli kvaliteet on halb ja kuulda on
pragisevat häält.
Bluetoothi heliallikas asub väljaspool
leviulatust.
Vähendage peakomplekti kaugust Bluetoothliidesega heliallikani või eemaldage
nendevahelised takistused.
Ma kuulen, kuid ei saa oma seadme
muusikat seadistada (nt ettepoole/
tahapoole vahelejätmine)
Muusikaseade ei toeta seda funktsiooni
(AVRCP-profiil).
Lugege oma heliallika kasutusjuhendit.
Täiendava tootetoe saamiseks külastage
www.philips.com/support.
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