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1 Vigtige 
sikkerheds- 
instruktioner

Høresikkerhed

• For at undgå høreskade skal du begrænse det tidsrum, 
hvori du anvender hovedtelefonerne med høj lyd, 
og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere 
lyden er, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, 
når du anvender dine øretelefoner.
• Lyt med rimelig lydstyrke i rimelige 

mængder tid.
• Vær forsigtig med ikke fortsat at øge 

lydstyrken, efterhånden som din 
hørelse tilvænnes.

• Undgå at skrue lyden så højt op, at du 
ikke kan høre hvad der sker rundt 
omkring dig.

• Du bør udvise opmærksomhed, eller 
midlertidigt afbryde brug, i potentielt 
farlige situationer.

• Overdrevent lydtryk fra øretelefoner 
og hovedtelefoner kan forårsage 
høretab.

• Anvendelse af hovedtelefonerne med 
begge ører tildækkede under kørsel er 
ikke anbefalet, og kan være ulovligt i 
nogle områder.

• For din sikkerheds skyld, bør du undgå 
distraktioner fra musik eller 
telefonopkald, når du er i tra�kken 
eller andre omgivelser, som potentielt 
kan være farlige.

 

Generelle oplysninger

For at undgå skade eller funktionsfejl:

Fare

• Du må ikke udsætte hovedtelefonerne for 
overdreven varme

• Du må ikke tabe dine hovedtelefoner.
• Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp 

eller sprøjt.
• Du må ikke lade dine hovedtelefoner komme i 

vand.
• Du må ikke bruge rensemidler, som indeholder 

alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler.
• Hvis rensning er nødvendigt, skal du bruge en 

blød klud, om nødvendigt med en meget lille 
mængde vand eller fortyndet mild sæbe, for at 
rense produktet.

• Det integrerede batteri må ikke udsættes for 
overdreven varme såsom solskin, åben ild eller 
lignende.

• Udskiftning af et batteri med en forkert type kan 
omgå en sikkerhedsbeskyttelse;

• Bortska�else af et batteri i åben ild eller en varm 
ovn, eller mekanisk knusning af eller skæring i et 
batteri kan medføre en eksplosion;

• Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt 
høj temperatur, kan det medføre eksplosion eller 
lækage af brændbar væske eller gas;

• Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, 
kan resultere i en eksplosion eller lækage af 
brændbar væske eller gas.

• Brug aldrig dine hovedtelefoner når du betjener 
et motorkøretøj, kører på cykel, løber eller går i 
tra�kerede områder. Det er farligt og ulovligt 
mange steder.

Om temperaturer og fugtighed for
drift og opbevaring
• Driftstemperatur: 0°C (32°F) til 40°C 

(104°F)
• Opbevaringstemperatur: -10°C (14°F) 

til 45°C (113°F)
• Luftfugtighed ved drift: 8% - 90% RH 

(Ingen kondensering)
• Luftfugtighed ved opbevaring: 5% - 

90% RH (Ingen kondensering)
• Maksimal driftshøjde: 3000 m
• Batteriets levetid kan være kortere 

under forhold ved høje eller lave 
temperaturer.

Forsigtig















2 Dine trådløse 
Bluetooth-
hovedtelefoner

Hvad der er i boksen

Philips trådløse hovedtelefoner til børn 
(TAK4206)

Hurtig opstartsvejledning

Andre enheder

Oversigt for dine trådløse 
Bluetooth-hovedtelefoner

En mobiltelefon eller enhed (f.eks. bærbar 
PC, tablet, Bluetooth-adaptere, MP3- 
afspillere osv.), som understøtter Bluetooth 
og er kompatibel med hovedtelefonen’ (se 
’Tekniske oplysninger’ på side 8).

Tillykke med dit køb, og velkommen til 
Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte 
af den support, som Philips tilbyder, 
kan du registrere dit produkt på 
www.philips.com/support.
Med denne trådløse 
Philips-hovedtelefon, kan du:
• Mærke komforten ved trådløse 

håndfri opkald;
• høre og styre trådløs musik;
• skifte mellem opkald og musik.
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USB-C opladningskabel (kun til 
opladning)

 Mikrofon

 LED-indikator

 USB-C-opladningsport

 Tænd/sluk-knap

 - Lydstyrkeknap

 Lystilstandsknap

 + Lydstyrkeknap

Global garanti Sikkerhedsfolder



3 Kom godt 
i gang

Lad batteriet op

Bemærk

• Før du anvender dine hovedtelefoner for første 
gang, skal du lade batteriet op i 5 timer for optimal 
batterikapacitet og -levetid.

• Anvend kun det originale USB-opladningskabel for 
at undgå beskadigelse.

• Afslut dit opkald, før du oplader hovedtelefonerne, 
da opladning af hovedtelefonerne vil slukke for 
hovedtelefonerne.

• Du kan ikke anvende hovedtelefonerne som 
normalt under opladning.

Tilslut det medfølgende USB-opladningskabel til:

• USB-ladestikket på hovedtelefonerne 
og;

• opladeren/USB-porten på en computer.
LED-lyset er hvidt under opladning og 
slukker, når hovedtelefonerne er ladet 
helt op

1 Sørg for at sikre, at hovedtelefonerne 
er ladet helt op.

2 Tryk og hold       nede i 2 sekunder for 
at tænde hovedtelefonerne.

3 Sørg for at sikre dig, at 
mobiltelefonen er tændt, og dens 
Bluetooth-funktion er aktiveret.

4 Opret parring mellem dine 
hovedtelefoner og din mobiltelefon. 
For detaljerede oplysninger, henvises 
der til brugervejledningen for din 
mobiltelefon.

Følgende eksempel viser dig, hvordan du 
opretter parring mellem dine 
hovedtelefoner og din mobiltelefon.

1 Aktiver Bluetooth-funktionen på din 
mobiltelefon, vælg Philips TAK4206.

2 Indtast hovedtelefonernes 
adgangskode ”0000” (4 nuller), hvis 
anmodet. For mobiltelefoner med 
Bluetooth 3.0 eller højere, er det ikke 
nødvendigt at indtaste en 
adgangskode.

Opret parring mellem 
hovedtelefonerne og din 
mobiltelefon

Tip

• Normalt tager en fuld opladning 2 timer.

Før du anvender hovedtelefonerne med din 
mobiltelefon for første gang, skal du først 
oprette parring med dem til en mobiltelefon. 
En succesfuld parring giver en unik krypteret 
forbindelse mellem hovedtelefonerne og 
mobiltelefonen. Hovedtelefonerne gemmer 
de seneste 4 enheder i hukommelsen. Hvis 
du forsøger at oprette parring med mere 
end 4 enheder, erstattes den tidligst 
parrede enhed med den nye.

Philips TAK4206
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Tip

Bemærk

• Hvis du tænder mobiltelefonen/Bluetooth-enheden, 
eller aktiverer Bluetooth-funktionen, efter du har tændt 
hovedtelefonerne, skal du gentilslutte hovedtelefonerne 
og mobiltelefonen/Bluetooth-enheden manuelt.

• Hvis hovedtelefonerne mislykkes at slutte til en 
Bluetooth-enhed inden for rækkevidde i 5 minutter, 
slukker de automatisk, for at spare på batteriet.

Det blå lys tændt.

Hovedtelefonerne gentilsluttes 
automatisk til den senest 
tilsluttede mobiltelefon/ 
Bluetooth-enhed. Hvis ikke 
hovedtelefonerne kan tilslutte 
til den senest tilsluttede enhed 
inden for 1 min skal du gå ind i 
“ikke-tilsluttet”-tilstand. 

4 Anvend dine 
hovedtelefoner

Tænd din mobiltelefon/Bluetooth- 
enhed.

Tryk og hold     nede i 2 sekunder for 
at tænde hovedtelefonerne.

Gentilslut hovedtelefonerne 
til en Bluetooth-enhed

Administrer dine 
opkald og din musik

Tænd/sluk

Opgave Knap Anvendelse

Opgave

Afspil musik eller 
sæt på pause

Tryk én gang

Tryk én gangJuster lydstyrken

Næste spor

Forrige spor Tryk og 
hold nede i 
2 sekunder

Tryk og 
hold nede i 
2 sekunder

Opkaldsstyring

Knap Anvendelse

Opgave

Tag opkald/
læg på.

Tryk og 
hold nede i 
2 sekunder.

Afvis et indgående 
opkald.

Tryk én gang.

Knap Anvendelse

Tænd 
hovedtelefonerne.

Tryk og 
hold nede i 
2 sekunder.

Tryk og 
hold nede i 
4 sekunder.

Det blå lys 
er tændt og 
svinder i 
styrke.

Musikstyring

Sluk 
hovedtelefonerne.
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Indikatortilstand for andre hovedtelefoner

Hovedtelefonernes 
tilstand

Indikator

Hovedtelefonerne er 
tilsluttede til en 
Bluetooth-enhed, mens 
hovedtelefonerne er i 
standby-tilstand eller 
mens du lytter til musik

Det blå LED-lys 
blinker for hvert 4. 
sekund. 

Hovedtelefonerne 
er klar til parring.

LED-lyset blinker 
skiftevist blåt og 
hvidt.

Hovedtelefonerne er 
tændte, men ikke 
tilsluttede til en 
Bluetooth-enhed.

Lavt batteriniveau.

Batteriet er ladt 
helt op.

Lys slukket.

Det hvide LED-lys 
blinker tre gange for 
hvert minut indtil det 
slukker automatisk.

Tilpas hovedbøjlen, så den passer til dit hoved.

LED-lyset blinker 
skiftevist blåt og hvidt, 
hovedtelefonerne 
slukker inden for 
5 minutter. 

Bær dine hovedtelefoner

Spilletidsbegrænsning og 
lydstyrkebegrænsning 
kan opsættes i Philips 
Headphones-appen
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Opgave

Rød lystilstand Tryk én gang.

Knap Anvendelse

RGB lystilstands-indikator

Blå lystilstand Tryk én gang.

Grøn lystilstand Tryk én gang.

Lys slukket Tryk én gang.

Regnbuelystilstand
Tryk én gang.

• Spilletiden kan indstilles i Philips 
Headphones-appen.

Sørg for, at din enhed er tilsluttet 
hovedtelefonen, og angiv 
spilletidsbegrænsningen i Philips 
Headphones-appen.

Begrænsning af spilletid:

Scan QR-koden/tryk på knappen 
"Download", eller søg i 'Philips Headphones' 
i Apple App Store eller Google Play Butik 
for at downloade appen.



1. Hvis den forrige sessions 
spilletid ikke blev nået, tæller 
spilletid fortsat fra den forrige 
session og følger den beskrivelse, 
der er beskrevet under a)

2. Hvis den forrige sessions 
spilletid blev nået, skal du følge 
den beskrivelse, der er 
beskrevet under a)

3. Hvis du vil nulstille 
spilletidsbegrænsningen, 
skal du vælge “aldrig” i afsnittet 
spilletidsbegrænsningen i 
Philips Headphones-appen. 

Begrænsning af lydstyrke:

Bemærk
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•  En taleprompt, der meddeler 
“Begrænsning af spilletid aktiveret”, 
høres 10 minutter før lydstyrken når den 
forudindstillede lydstyrkegrænse.

• Når hovedtelefonen tændes igen inden 
for den samme dag:

• Den efterfølgende dag nulstilles 
timeren for spilletidsgrænsen og der 
tælles fra “0” min.

a) Når grænsen for spilletid er nået, 
afspilles taleprompten 
“Begrænsning af spilletid 
aktiveret”, og musikken i 
hovedtelefonerne sættes på 
pause. Taleprompten 
“Begrænsning af lydstyrke 
aktiveret” vil blive afspillet hver 
10. sekund indtil batteriet løber 
tør for strøm. Enheden der er 
parret med hovedtelefonerne vil 
blive sat på pause på samme tid;

b) Hvis du vil fortsætte med at 
spille fra den tilsluttede enhed, 
skal du slukke for hovedtelefonen 
for at afbryde forbindelsen til 
enheden.

• Spilletidsbegrænsning og 
lydstyrkebegrænsning kan opsættes i 
Philips Headphones-appen:

• Taleprompten "Begrænsning af lydstyrke 
aktiveret" er aktiveret når lydstyrken for 
hovedtelefoner er højere end den 
forudindstillede lydstyrkebegrænsning i 
Philips Headphones-appen.

• Når hovedtelefonerne slås fra og til 
igen, vil begrænsning af lydstyrke blive 
genstartet.

• Timeren vil blive nulstillet den efterfølgende 
dag. Hvis du vil aktivere den igen, skal 
du angive lydstyrkebegrænsningen.

a) Sørg for at sikre, at din enhed er 
tilsluttet hovedtelefonen, og angiv 
spilletidsbegrænsningen i Philips 
Headphones-appen.

1. Hvis lydstyrken for hovedtelefonerne 
er højere end den forudindstillede 
lydstyrkebegrænsning i appen, 
reduceres lydstyrken på 
hovedtelefonerne hvert 1. minut, 
med en taleprompte der meddeler 
"Aktivering af stemmebegrænsning", 
indtil de når brugerens 
forudindstillede lydstyrke.

2. Hvis hovedtelefonernes lydstyrke er 
den samme som, eller lavere end 
brugerens forudindstillede 
lydstyrkebegrænsning i appen, 
forbliver lydstyrken uændret.

1. Hav venligst Philips Headphones-appen installeret 
på forældre-enheden for at sikre, at indstill-
ingerne ikke ændres.

2. Hvis du ikke hører nogen lyd, når du bruger 
hovedtelefonerne, skal du kontrollere, om der er 
aktiveret en spilletidsgrænse

3. Grænsen for spilletid kan nulstilles ved at trykke 
på lydstyrke + og - knapperne samtidigt i 5 sek. 
Dette nulstiller hovedtelefonen til fabriksindstillinger. 



5 Tekniske 
oplysninger

Bemærk

• Speci�kationer kan ændres uden varsel

• Genopladelige batterier må kun oplades under 
voksent opsyn.

Spilletid - Musik: 28 timer
Taletid: 25 timer
Normal tid for en fuld opladning: 2 timer
Hurtig opladning 15 minutter for 2 
timers batteritid
Genopladeligt lithiumpolymer
batteri (240 mAh)
Bluetooth 5.0 
Support (håndfri pro�l - HFP)
Understøttet Bluetooth-stereo 
(avanceret lydfordelingspro�l - A2DP; 
fjernstyringspro�l for lyd- og 
videokontrol - AVRCP)
Frekvensområde:2,402-2,480 GHz
Sendestyrke: < 10 dBm
Driftsrækkevidde: Op til 10 meter (33 feet)
Digital ekko- og støjreduktion for 
klarhed ved opkald
Automatisk slukning
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Indstillinger

! Begrænsning af lydstyrke 70% >

30 minutter
Begrænsning 
af spilletid >

Produktinformation

Softwareopdatering

Om

>

30 minutter >

>

Hjem Indstillinger

Indstillinger

! Begrænsning af lydstyrke 70% >

30 minutter
Begrænsning 
af spilletid

>

Produktinformation

Softwareopdatering

Om

>

30 minutter >

>

Hjem Indstillinger

Begrænsning af spilletid

30 minutter

1 timer

2 timer

3 timer

4 timer

Aldrig

Udført

Indstillinger

! Begrænsning af lydstyrke 70% >

30 minutter
Begrænsning 
af spilletid

>

Produktinformation

Softwareopdatering

Om

>

30 minutter >

>

Hjem Indstillinger

Begrænsning af lydstyrke

50%

60%

70%

80%

90%

Aldrig

Udført

Hovedtelefoner

Philips TAK4206 SBC

Hjem Indstillinger

80%

50 0,5
dB/Gnsnt.

Lyde�ekt

Onsdag d. 10/2-2021

Brugertilpasset

Hr/Gnst.

>

Eksponering for lydniveauer<

0.5 timer 50dB 66dB

—— —— ——

Mandag d. 8/2-2021

—— —— ——

—— —— ——

—— —— ——

—— —— ——

—— —— ——
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6 Varsel

Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding 
Limited, at dette produkt overholder de 
vigtige krav og andre relevante 
bestemmelser af direktiv 2014/53/EU. Du 
kan �nde overensstemmelseserklæringen 
på www.p4c.philips.com.

Overensstemmelseserklæring

Bortska�else af dit gamle 
produkt og batteri

Dit produkt er designet og fremstillet af 
materialer af høj kvalitet og komponenter, 
som kan genanvendes.

Dette symbol på et produkt betyder, at 
produktet er dækket af det europæiske 
direktiv 2012/19/EU.

Dette symbol betyder, at produktet 
indeholder et indbygget genopladeligt 
batteri, som er dækket af det europæiske 
direktiv 2013/56/EU, som ikke kan bortska�es 
med normalt husholdningsa�ald. Vi 
anbefaler dig i høj grad at tage dit produkt 
til et o�cielt indsamlingssted eller et Philips- 
servicecenter, for at få en professionel til 
at fjerne det genopladelige batteri.
Tilegn dig oplysninger om det lokale 
separate indsamlingssystem for elektriske 
og elektroniske produkter og genopladelige 
batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf 
aldrig produktet og genopladelige batterier 
med almindeligt husholdningsa�ald. 
Korrekt bortska�else af gamle produkter 
og genopladelige batterier hjælper med 
at forebygge negative konsekvenser for 
miljøet og den menneskelige sundhed.

Fjern det integrerede batteri
Hvis ikke der er noget indsamlings-/ 
genanvendelsessystem for elektriske 
produkter i dit land, kan du beskytte miljøet 
ved at fjerne og genanvende batteriet, før du 
bortska�er hovedtelefonerne.

• Sørg for at sikre, at hovedtelefonerne 
er koblet fra opladningsboksen, før du 
fjerner batteriet.

 

Overholdelse af EMF
Dette produkt overholder alle gældende 
standarder og regler i forhold til 
eksponering af elektromagnetiske felter.
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Miljøoplysninger 
Alt unødig emballage er udeladt. Vi har forsøgt 
at gøre emballagen let at adskille i tre materialer: 
pap (kasse), polystyren skum (bu�er) og 
polyethylen (poser, beskyttende skumfolie.)
Dit system indeholder materialer, som kan 
genanvendes, hvis de demonteres af en 
specialiseret virksomhed. Se de lokale 
regler angående bortska�elsen af 
indpakningsmaterialer, opbrugte batterier 
og gammelt udstyr.

Meddelelse om overholdelse
Enheden overholder FCC-regler, del 
15. Anvendelse er underlagt følgende to 
betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig 
interferens, og

2.  Denne enhed skal acceptere enhver 
modtaget interferens, inklusive 
interferens, som kan forårsage uønsket 
anvendelse.

FCC-regler

Dette udstyr er testet, og det er fundet at 
overholde grænserne for en digital enhed i 
klasse B, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. 
Disse grænser er designede til at give 
rimelig beskyttelse mod skadelig interferens 
i en beboelsesinstallation. Dette udstyr 
genererer, anvender og kan udstråle 
radiofrekvensenergi, og hvis ikke det er 
installeret og anvendt i overensstemmelse 
med brugervejledningen, kan det forårsage 
skadelig interferens af radiokommunikation.
Dog er der ingen garanti for, at interferens 
ikke forekommer for en bestemt 
installation. Hvis dette udstyr forårsager 
skadelig interferens af radio eller 
TV-modtagelse, som kan bestemmes ved 
at tænde og slukke udstyret – anbefales 
brugeren at forsøge at korrigere 
interferensen ved anvendelse af en eller 
�ere følgende metoder:

Genorientér eller omplacér modtagerantennen.
Forøg adskillelsen mellem udstyret og 
modtageren
Tilslut udstyret til en stikkontakt i et 
kredsløb, som er et andet end det 
modtageren er tilsluttet til.
Kontakt forhandleren eller en erfaren 
radio/TV-tekniker for hjælp.

FCC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder FCC-grænser for 
eksponering af stråling, som er fremsat for 
en ukontrolleret omgivelse.
Denne transmitter må ikke placeres eller 
anvendes i forbindelse med nogen anden 
antenne eller transmitter.

Canada:

Denne enhed indeholder licensundtagede 
transmitter(e)/modtager(e), som overholder 
Innovation, Science and Economic 
Development Canada’s licensundtagede 
RSS(er). Anvendelse er underlagt følgende 
to betingelser: (1) denne enhed må ikke 
skabe skadelig interferens, og (2) denne 
enhed skal acceptere enhver modtaget 
interferens, inklusive interferens, som kan 
forårsage uønsket anvendelse af enheden.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder canadiske 
grænser for eksponering af stråling, som er 
fremsat for ukontrollerede omgivelser.
Denne transmitter må ikke placeres eller 
anvendes i forbindelse med nogen anden 
antenne eller transmitter.

Forsigtig: Brugere skal være opmærksomme 
på, at ændringer og modi�kationer, som ikke 
udtrykkeligt er godkendte af den part, som 
er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre 
brugerens autoritet til at håndtere udstyret.
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Avis de conformité
Cet appareil satisfait aux règlements 
de la FCC partie 15 du Code of Federal 
Regulations. Son fonctionnement est 
assujetti aux deux conditions 
suivantes:

Règlement de la FCC
Cet équipement a été testé et jugé 
compatible avec les limites s’appliquant 
aux appareils numériques de la 
classe B, conformément à l’article 
15 du règlement de la FCC. Ces limites 
ont été dé�nies pour fournir une 
protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans le cadre 
d’une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut 
émettre de l’énergie radiofréquence 
et, s’il n’est pas installé ni utilisé 
conformément aux instructions, peut 
causer des interférences gênantes 
pour les communications radio.
Rien ne garantit toutefois que des 
interférences ne surviendront pas 
dans une installation particulière. Si 
cet équipement cause des interférences 
nuisibles pour la réception de la 
radio ou de la télévision, ce qui peut 
être déterminé en mettant l’équipement 
hors tension puis sous tension, 
l’utilisateur devra essayer de corriger 
ces interférences en e�ectuant une 
ou plusieurs des opérations 
suivantes :

Canada : 
Le présent appareil est conforme aux 
CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée 
aux deux conditions suivantes : (1) 
l’appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et  (2) l’utilisateur de 
l’appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le 
fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration d’IC sur l’exposition aux 
radiations:
Cet équipement est conforme aux 
limites d’exposition aux radiations 
dé�nies par le Canada pour des 
environnements non contrôlés.
Cet émetteur ne doit pas être installé 
au même endroit ni utilisé avec une 
autre antenne ou un autre émetteur. 

1. Cet appareil ne doit pas causer 
d’interférence préjudiciable et

2. l’appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris les 
interférences qui peuvent causer un 
fonctionnement non désiré.

Déplacez l’antenne de réception.
Augmentez la distance entre 
l’équipement et le récepteur.
Branchez l’équipement à une prise 
d’un circuit autre que celui sur 
lequel le récepteur est branché.
Consultez le détaillant ou un 
technicien de radiotélévision 
expérimenté.

Forsigtig: Brugere skal være 
opmærksomme på, at ændringer og 
modi�kationer, som ikke udtrykkeligt er 
godkendte af den part, som er ansvarlig for 
overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens 
autoritet til at håndtere udstyret.
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7 Varemærker

Bluetooth® ordmærke og logoer er 
registrerede varemærker, der ejes af 
Bluetooth SIG, Inc., og anvendelse af 
sådanne mærker af Top Victory Investment 
Limited foregår under licens.  Andre 
varemærker og handelsnavne er tilhørende 
deres respektive ejere.

Bluetooth
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8 Ofte stillede 
spørgsmål

Mine Bluetooth-høretelefoner tænder ikke.
Batteriniveauet er lavt. Lad hovedtelefonerne 
op.

Jeg kan ikke oprette parring mellem mine 
Bluetooth-hovedtelefoner og en mobiltelefon.
Bluetooth er deaktiveret. Aktiver Bluetooth- 
funktionen på din mobiltelefon, og tænd 
mobiltelefonen, før du tænder 
hovedtelefonerne.

Parring fungerer ikke.
Sørg for at sikre dig, at hovedtelefonerne er 
i parringstilstand.
• Følg de trin, der er beskrevet i denne 

brugervejledning (se ’Opret parring 
mellem hovedtelefonerne og din 
mobiltelefon” på side 4).

• Sørg for at LED-lyset skiftevist blinker 
blåt og hvidt

Mobiltelefonen kan ikke �nde 
hovedtelefonerne.
• Hovedtelefonerne kan være tilsluttede 

en tidligere parret enhed. Sluk den 
tilsluttede enhed, eller �yt den uden for 
rækkevidde.

• Parringen kan være nulstillet, eller 
hovedtelefonerne kan tidligere have 
været parrede med en anden enhed. 
Opret parring mellem dine 
hovedtelefoner og din mobiltelefon, 
som beskrevet i brugervejledningen (se 
”Opret parring mellem 
hovedtelefonerne og din mobiltelefon” 
på side 4).

Mine Bluetooth-hovedtelefoner er tilsluttede 
til en Bluetooth-stereoaktiveret mobiltelefon, 
men musikken spiller kun på mobiltelefonens 
højttaler.
Gå til brugervejledningen til din 
mobiltelefon. Vælg, for at lytte til musik 
gennem dine hovedtelefoner.

Lydkvaliteten er dårlig, og der høres 
skrattelyde.
Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde. 
Reducér afstanden mellem dine 
hovedtelefoner og din Bluetooth-enhed, og 
fjern forhindringer mellem dem.

Lydkvaliteten er dårlig, når streaming fra 
mobiltelefonen er meget langsom, eller 
lydstreaming fungerer overhovedet ikke.
Sørg for at sikre dig, at din mobiltelefon ikke 
kun understøtter (mono) HFP, men også 
understøtter A2DP (se "Tekniske 
oplysninger" på side 8).

Jeg kan høre, men ikke styre musikken på min 
Bluetooth-enhed (f.eks. Afspil/sæt på 
pause/spring frem/tilbage).
Sørg for, at Bluetooth-lydkilden 
understøtter AVRCP (se ”Tekniske 
oplysninger” på side 8).

For mere support, kan du besøge 
www.philips.com/support.
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