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Tärkeitä turvallisuusohjeita

Yleistiedot
Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi:
Huomio

Kuulon turvaaminen

•• Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle
•• Älä pudota kuulokkeitasi.
•• Kuulokkeita ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
•• Älä anna kuulokkeiden upota veteen.
•• Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät
alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia
aineita.

Vaara
•• Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain
rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja
säätämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle.
Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi
turvallinen kuunteluaika on.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia
ohjeita.
•• Kuuntele kohtuullisella
äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
•• Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi
totuttua nykyiseen äänentasoon.
•• Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi,
ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
•• Lopeta tai keskeytä kuunteleminen
mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.

•• Jos puhdistus on tarpeen, puhdista tuote
pehmeällä kankaalla, joka on tarvittaessa
kostutettu pienellä määrällä vettä tai laimennettua
mietoa puhdistusainetta.
•• Integroitu akku ei saa altistua kuumuudelle, kuten
auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
•• Akun vaihto vääränlaiseen, joka saattaa tuottaa
vahingon suojalaitteelle;
•• Pariston hävitys tulessa tai kuumassa uunissa
tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi
tuottaa räjähdyksen;
•• Akun jättö erittäin korkeaan ympäröivään
lämpötilaan, joka voi tuottaa tuloksena räjähdyksen
tai syttyvän nesteen tai kaasun vuodon;
•• Akun altistaminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle,
joka saattaa tuottaa räjähdyksen tai syttyvien
nesteiden tai kaasun vuodon.
•• Älä koskaan käytä kuulokkeita ajaessasi
moottoriajoneuvolla, pyöräillessä, juostessa tai
kävellessä liikennealueilla. Se on vaarallista sekä
monissa paikoissa laitonta.

•• Kuulokkeiden ja kuulokemikrofonien
liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa
kuulonaleneman.

Tietoja käyttö- ja varastointilämpötiloista ja
kosteudesta

•• Kuulokkeiden käyttäminen molemmat
korvat peitettyinä ajon aikana ei ole
suositeltavaa ja se voi olla laitonta joillakin
alueilla.

•• Varastointilämpötila: -10°C (14°F) – 45°C
(113°F)

•• Vältä musiikin tai puhelujen aiheuttamia
häiriöitä turvallisuutesi vuoksi liikenteessä
ja muissa mahdollisesti vaarallisissa
ympäristöissä.

•• Käyttölämpötila: 0°C (32°F) – 40°C (104°F)

•• Käyttöympäristön kosteus: 8% – 90% RH
(ei kondensaatiota)
•• Varastotilan kosteus: 5% – 90% RH
(ei kondensaatiota)
•• Enimmäiskäyttökorkeus: 3000 m
•• Akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa tai
korkeissa lämpötiloissa.

2

FI

2

Korvat peittävät
Bluetoothkuulokkeet
Kantolaukku

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipstuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin
tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/support.
Näillä Philips-kuulokkeilla voit:
•• nauttia mukavista langattomista
handsfreepuheluista;

Pikaopas aloitukseen

•• kuunnella ja hallita musiikkia
langattomasti;
•• vaihtaa puhelujen ja musiikin välillä.
•• nauttia melunvaimennuksesta.

Pakkauksen sisältö

Maailmanlaajuinen takuu

Turvallisuusvihko

Muut laitteet
Philips Bluetooth -kuulokkeet Philips
TAH6506

Matkapuhelin tai Bluetooth-yhteensopiva
laite (kuten kannettava tietokone,
kämmenlaite, Bluetooth-sovitin tai MP3-soitin
jne.), joka on yhteensopiva kuulokkeiden
kanssa (katso “Tekniset tiedot” sivulla 8).

USB-C -latauskaapeli (vain lataamiseen)

Äänikaapeli

FI
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Langattomien
Bluetooth-kuulokkeidesi
yleiskatsaus

1
2
3

4
5

6

7

1

ANC-tilapainike

2

Monitoimipainike (MFB)

3

Virtapainike

4

USB-C

5

Ilmaisinvalo LED (valkoinen/
sininen)

6

Äänimikrofoni

7

3,5 mm ääniliitin
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Aloitus

Lataa akku
Huomautus
•• Optimoi kuulokkeiden akun kapasiteetti ja
käyttöikä lataamalla akkua 2 tunnin ajan ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
•• Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia, jotta
kuulokkeet eivät vahingoitu.
•• Lopeta puhelu ennen kuulokkeen lataamista,
koska kuulokkeen liittäminen laturiin sammuttaa
kuulokkeen.

Liitä laitteen mukana toimitettu USBlatauskaapeli:
•• Kuulokkeiden USB Tyyppi C -latauspaikka
ja

Pariliitoksen
muodostaminen
kuulokkeiden ja
matkapuhelimen välille
Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja
matkapuhelimen välille, ennen kuin käytät
kuulokkeita matkapuhelimen kanssa
ensimmäistä kertaa. Onnistuneessa
pariliitoksessa muodostetaan yksilöivä salattu
yhteys kuulokkeiden ja matkapuhelimen
välille. 4 viimeisintä liitettyä laitetta säilyvät
kuulokkeiden muistissa. Jos yrität muodostaa
kuulokkeen kanssa enemmän kuin
4 pariliitosta, ensimmäinen pariliitos
korvataan uudella.

1

Varmista, että kuulokkeet on ladattu
täyteen ja sammutettu.

2

Paina -painiketta 5s ajan, kunnes
sininen ja valkoinen merkkivalo vilkkuvat
vuorotellen.

•• Laturiin tai tietokoneen USB-liitäntään.
LED-merkkivalo muuttuu valkoiseksi
latauksen aikana ja sammuu, kun
kuulokkeet on ladattu täyteen.

Vihje
•• Tavallisesti täyteen lataaminen kestää 2 tuntia.

Kuuloke pysyy parimuodostustilassa
5m ajan.

3

Varmista että matkapuhelin on kytketty
päälle ja sen Bluetooth-ominaisuus on
aktivoitu.

4

Pariliitoksen muodostaminen
kuulokkeiden ja matkapuhelimen
välille Yksityiskohtaisempia tietoja on
matkapuhelimen käyttöoppaassa.

Seuraavassa esimerkissä kuvataan, miten
voit muodostaa pariliitoksen kuulokkeiden ja
matkapuhelimen välille.
Aktivoi Bluetooth-ominaisuus
matkapuhelimessasi, valitse
Philips TAH6506.

Philips TAH6506

FI
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Käytä
kuulokkeitasi

Kuulokkeiden
yhdistäminen Bluetoothlaitteeseen
1

Kytke matkapuhelin/Bluetooth-laite
päälle.

2

Kytke kuulokkeisiin virta painamalla
ON/OFF-painiketta.
Sininen LED-valo syttyy 2s ajaksi.
	Kuulokkeet muodostavat
automaattisesti yhteyden viimeksi
liitettyyn matkapuhelimeen /
Bluetooth-laitteeseen.

Vihje
•• Jos kytket virran matkapuhelimeen/Bluetoothlaitteeseen tai otat Bluetooth-ominaisuuden
käyttöön kuulokkeiden käynnistämisen jälkeen,
kuulokkeet ja matkapuhelin/Bluetooth-laite on
yhdistettävä manuaalisesti.

Huomautus
•• Jos kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä viimeksi
liitettyyn Bluetooth-laitteeseen 5 minuutin
kuluessa, ne siirtyvät pariliitostilaan. Tällöin ne
sammuvat automaattisesti, jos niitä ei ole liitetty
mihinkään Bluetooth-laitteeseen 3 minuuttia
myöhemmin.

Langallinen liitäntä
Voit käyttää kuulokkeita myös mukana
toimitetun äänikaapelin kanssa. Liitä laitteen
mukana toimitettu äänikaapeli kuulokkeisiin
ja ulkoiseen äänilaitteeseen.
Vihje
•• Toimintopainikkeet eivät ole käytössä, Line-in-tilan
ollessa käytössä.
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Monipisteyhteys
Pariliitos
•• Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden
ja kahden laitteen, kuten matkapuhelimen
ja kannettavan, välille.
Laitteiden välillä vaihtaminen
•• Voit kaikkina aikoina kuunnella musiikkia
vain yhdeltä laitteelta. Toinen laite on
puheluja varten.
•• Keskeytä toisto 1 laitteelta ja aloita sitten
äänen toistaminen toiselta laitteelta.

Huomautus
•• Kun ääntä suoratoistetaan laitteelta 1, puhelun
vastaanottaminen laitteelta 2 keskeyttää
automaattisesti laitteen 1 toiston. Ja puhelu
ohjataan automaattisesti kuulokkeisiin.
•• Puhelun lopettaminen jatkaa automaattisesti
toistoa laitteelta 1.

Puheluiden ja musiikin
hallinta
On/off (päällä/pois päältä)
Tehtävä

Painike

Toimi

Kytke
kuulokkeet
päälle

Virtapainike

Paina ja pidä
painettuna 2s ajan.

Kytke
kuulokkeet
pois päältä

Virtapainike

Paina ja pidä
painettuna 2s ajan.
	Sininen LEDmerkkivalo
on päällä ja
himmenee
vähitellen.

Musiikin hallinta
Tehtävä

Painike Toimi

Toista musiikkia tai
keskeytä sen toisto.

MFB

Paina 1 kertaa.

Säädä
äänenvoimakkuutta.

MFB

Paina ylös / Paina
alas

Seuraava kappale.

MFB

Paina ylös ja pidä
painettuna 1s ajan

Edellinen kappale.

MFB

Paina alas ja pidä
painettuna 1s ajan

Puhelun hallinta

ANC-ohjaus
Tehtävä

Painike

Toimi

ANC PÄÄLLE /
POIS PÄÄLTÄ

ANCtilapainike

Paina kerran

Kytke Bluetooth päälle / pois päältä
Tehtävä

Painike

Toimi

Kytke PÄÄLLE /
POIS PÄÄLTÄ

Virta

Paina kaksi kertaa:

Älypuhelimen ääniavustustoiminto
(esim. Google-sovellus, Siri)
Tehtävä

Painike

Toimi

Herätä
älypuhelimen
äänitehostin

MFB

Paina ja pidä
painettuna 1 s.
ajan:

Huomautus
•• Katso lisätietoja älypuhelimen käyttöohjeista.

Muiden kuulokkeiden merkkivalon tila
Kuulokkeiden tila

Merkkivalo

Kuulokkeet on liitettynä
Bluetooth-laitteeseen
samalla, kun ne ovat
valmiustilassa, tai kun
kuuntelet musiikkia.

Sininen LED-merkkivalo
vilkkuu hitaasti.

Tehtävä

Painike

Toimi

Vastaa
puheluun /
katkaise puhelu

MFB

Paina kerran

Kuulokkeet ovat
valmiina pariliitokseen.

LED-merkkivalo vilkkuu
vuorotellen sinisenä ja
valkoisena.

Hylkää puhelu

MFB

Paina ja pidä
painettuna 1s ajan

Kuulokkeet ovat päällä,
mutta niitä ei ole liitetty
Bluetooth-laitteeseen.

Valkoinen LEDmerkkivalo vilkkuu
hitaasti. Jos yhteyden
muodostaminen ei
onnistu, kuulokkeiden
virta katkeaa
automaattisesti 3
minuutin kuluessa.

Akun alhainen
varaustaso.

Valkoinen merkkivalo
vilkkuu hitaasti, kunnes
sen virta loppuu

Vastaa uuteen
MFB
puheluun
puhelun aikana.

Paina kerran

Hylkää uusi
MFB
puhelu puhelun
aikana.

Paina ja pidä
painettuna 1s ajan

Vaihda puhelua, MFB
vastattuasi
kahteen
puheluun

Paina kerran

Mykistys /
mykistyksen
poisto

Paina kerran

ANC

Akku on täyteen ladattu. Valkoinen LEDmerkkivalo ei pala.

Huomautus
•• Jos kuulokkeita ei käytetä yli 5 minuuttiin, niiden
virta katkaistaan.

FI

7

5

Tekniset tiedot

•• Musiikin aika: 30 tuntia (aktiivinen
melunvaimennus käytössä: 25 tuntia)
•• Puheaika: 30 tuntia (aktiivinen
melunvaimennus käytössä: 25 tuntia)
•• Latausaika: 2 tuntia
•• Ladattava litiumpolymeeriakku (300 mAh)
•• Bluetooth-versio: 5.0
•• Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
•• HFP (Handsfree Profile)
•• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
•• AVRCP (Audio / Video Remote Control
Profile)
•• Taajuusalue: 2,402 – 2,480 GHz
•• Välitysteho: < 10 dBm
•• Käyttöalue: 10 metriin (33 jalkaa) asti
•• Tyyppi-C USB-liitin lataamista varten
•• Tuetut äänikodeekit: SBC

Huomautus
•• Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
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Huomioitavaa

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Täten MMD Hong Kong Holding Limited
vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EUdirektiivin olennaisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien säännösten mukainen.
Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
osoitteesta www.p4c.philips.com.

mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen
ja akkujen asianmukainen hävittäminen
auttaa ehkäisemään ympäristölle ja
ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.

Poista integroitu akku
Jos maassasi ei ole sähkölaitteiden keräys- tai
kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä
poistamalla ja kierrättämällä akun/paristot
ennen kuulokkeiden hävittämistä.
•• Varmista, että kuulokkeesi on irrotettu
latauskotelosta ennen akun poistamista.

Vanhan tuotteen sekä
akkujen ja paristojen
hävittäminen
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu
korkealaatuisista materiaaleista ja osista,
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että
tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä
2012/19/EU

EMF:n mukainen
Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on
sisäänrakennettu akku tai paristoja, joita
eurooppalainen 2013/56/EU -direktiivi
koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme,
että viet tuotteen viralliseen keräyspisteeseen
tai Philipsin huoltokeskukseen, jossa
ammattilainen voi poistaa akun.

Tämä tuote täyttää kaikki sähkömagneettisille
kentille altistumista koskevat standardit ja
määräykset.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden ja akkujen
keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia
säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja
tai akkuja tavallisen talousjätteen

FI
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Ympäristötiedot

•• Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin
mihin vastaanotin on kytketty.

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois.
Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista
helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi
(laatikko), polystyreenivaahto (pehmuste) ja
polyetyleeni (pussit, suojaava vaahtolevy.)

•• Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta
radio-/TV-teknikolta.

Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli
puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta.
Huomioi paikalliset säännökset koskien
pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja
vanhan laitteiston hävitystä.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus
Laite on FCC-sääntöjen, osan 15 mukainen.
Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:
1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista
häiriötä ja
2. tämän laitteen on vastaanotettava kaikki
häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka voi
aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
FCC-säännöt
Laite on testattu ja sen on todettu olevan
luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen
rajojen mukainen FCC-sääntöjen osan
15 mukaan. Nämä rajoitukset tarjoavat
kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan
kotiin asennetuille laitteille. Tämä laite luo,
käyttää, ja säteilee radiotaajuusenergiaa, ja
jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden
mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä
radioviestinnälle.
Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei
esiinnyt määrätyssä asennuksessa. Jos tämä
laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta
kytkemällä laite pois päältä ja päälle,
käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai
useammalla seuraavista toimenpiteistä:
•• Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai
siirrä se.
•• Kasvata välimatkaa laitteiston ja
vastaanottimen välillä.
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FCC Säteilyaltistus -lausunto:
Tämä laite täyttää FCC-säteilyaltistusrajat,
jotka on asetettu kontrolloimattomalle
ympäristölle.
Tätä lähetintä ei tule asettaa minkään toisen
antennin tai lähettimen läheisyyteen.
Varoitus: Käyttäjää varoitetaan siitä, että
jos vaatimustenmukaisuudesta vastuussa
oleva osapuoli ei nimenomaisesti hyväksy
muutoksia, tämä voi mitätöidä käyttäjän
laitteen käyttöoikeuden.
Canada:
Tämä tuote sisältää lisenssivapaan
lähettimen/lähettimen/vastaanottimen/
vastaanottimet, jotka noudattavat Innovation,
Science and Economic Development Canadan
lisenssivapaita RSS:iä. Käyttöön liittyy
seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa
aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy
pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan
lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa
laitteen ei-toivottua toimintaa.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
IC Säteilyaltistus -lausunto:
Tämä laite täyttää Kanadan
säteilyaltistusrajat, jotka on asetettu
kontrolloimattomille ympäristöille.
Tätä lähetintä ei tule asettaa minkään toisen
antennin tai lähettimen läheisyyteen.

7

Tavaramerkit

Bluetooth
Bluetooth-merkki ja sen logo ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niiden
omistaja on Bluetooth SIG, Inc., ja Tämä
tuote täyttää kaikki sähkömagneettisille
kentille altistumista koskevat standardit ja
määräykset. Top Victory Investment Limited
käyttää niitä lisenssin alaisena. Muut
tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden
omille haltijoilleen.

Siri
Siri on Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa
maissa rekisteröity tavaramerkki.

Google
Google on Google LLC:n tavaramerkki.
Google Assistant ei ole käytettävänä tietyillä
kielillä ja tietyissä maissa.

FI
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Usein kysytyt
kysymykset

Bluetooth-puhelimeni ei kytkeydy päälle.
Akun varaus on alhainen. Lataa kuulokkeet.
Bluetooth-kuulokkeiden ja Bluetoothlaitteen välille ei voi muodostaa pariliitosta.
Bluetooth ei ole käytössä. Ota Bluetoothtoiminto käyttöön Bluetooth-laitteessa ja
käynnistä Bluetooth-laite, ennen kuin kytket
kuulokkeisiin virran.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.
•• Kuulokkeet voivat olla liitettynä laitteeseen,
jonka kanssa on aiemmin muodostettu
pariliitos. Sulje liitetyn laitteen virta tai vie
laite kantaman ulkopuolelle.
•• Pariliitos on ehkä nollattu, tai kuulokkeiden
ja jonkin toisen laitteen välille on aiemmin
muodostettu pariliitos. Muodosta uusi
pariliitos kuulokkeiden ja Bluetoothlaitteen välille käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti. (Lisätietoja on kohdassa
kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen
pariliitos ensimmäisen kerran sivulla 6).

Kuinka pariliitos resetoidaan.

Kuulokkeet on liitetty Bluetoothstereomatkapuhelimeen, mutta musiikki
kuulokkeet kaiuttimesta.

Pidä virtapainiketta + ANC -painiketta
painettuna 3s ajan, merkkivalo palaa sinisenä
ja sammuu sitten.

Lisätietoja matkapuhelimen käyttöoppaasta.
Valitse asetukseksi musiikin kuuntelu
kuulokkeilla.

Voin kuunnella, mutta en hallita (kuten
toisto/tauko/siirry eteenpäin/siirry
taaksepäin) musiikkia Bluetooth-laitteella.

Äänenlaatu on heikko ja kuulet rätinää.

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee
AVRCP-profiilia (katso “Tekniset tiedot”
sivulla 8).

•• Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella.
Pienennä kuulokkeiden ja Bluetoothlaitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden
välissä olevat esteet.
•• Lataa kuulokkeesi

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian
alhainen.
Jotkin Bluetooth-laitteet eivät voi
yhdistää äänenvoimakkuutta kuulokkeisiin
äänenvoimakkuuden synkronoinnin
välityksellä. Tällöin Bluetooth-laitteen
äänenvoimakkuutta on säädettävä erikseen,
jotta äänenvoimakkuus on sopiva.

Lisää tukea osoitteesta www.philips.com/support.
12
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