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1 Viktiga 
säkerhetsan-
visningar

Hörselsäkerhet

 Begränsa tiden du använder hörlurarna vid 
hög volym, och ställ in ljudvolymen till en 
säker nivå för att undvika hörselskador. Ju 
högre volym, desto kortare är den säkra 
lyssningstiden.

Följ följande riktlinjer när du använder 
hörlurarna.
• Lyssna med rimlig volym under 

rimliga tidsperioder.
• Var noga med att inte justera 

volymen kontinuerligt uppåt när din 
hörsel anpassas.

• Höj inte volymen så mycket att du 
inte kan höra vad som �nns omkring 
dig.

• Du bör vara försiktig eller tillfälligt 
avbryta användningen i potentiellt 
farliga situationer.

• Överdrivet ljudtryck från 
öronsnäckor och hörlurar kan orsaka 
hörselnedsättning.

• Att använda hörlurar med båda 
öronen täckta under körning 
rekommenderas inte och kan vara 
olagligt i vissa områden.

• För din säkerhet ska du undvika 
distraktioner från musik eller 
telefonsamtal när du be�nner dig i 
tra�k eller i andra potentiellt farliga 
miljöer.

 

Allmän information

För att undvika skador eller fel:

Fara

 Utsätt inte hörlurarna för hög värme
 Tappa inte dina hörlurar.
 Hörlurarna ska inte utsättas för dropp eller 

stänk.
 Hörlurarna får inte sänkas ned i vatten.
 Använd inte rengöringsmedel som innehåller 

alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
 Om rengöring av produkten krävs ska en mjuk 

trasa användas, gärna fuktad med en minsta 
mängd vatten eller utspädd mild tvål.

 Det inbyggda batteriet får inte utsättas för 
stark hetta som solsken, eld eller liknande.

 Byte till ett batteri av fel typ kan äventyra 
säkerheten;

 Att kasta ett batteri i eld eller i en varm ugn, 
mekaniskt krossa eller skära i ett batteri kan 
leda till en explosion;

 Att lämna ett batteri i en omgivning med 
extremt hög temperatur kan leda till en 
explosion eller läckage av brandfarlig vätska 
eller gas;

 Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck 
kan leda till en explosion eller läckage av 
brandfarlig vätska eller gas.

 Använd aldrig hörlurarna när du kör ett 
motorfordon, cyklar, springer eller går i 
tra�kerade områden. Det är farligt och olagligt 
på många ställen.

Om drift och lagringstemperaturer samt 
luftfuktighet
• Temperatur vid användning: 0 °C 

(32 °F) till 40 °C (104 °F)
• Temperatur vid förvaring: -10 °C 

(14 °F) till 45 °C (113 °F)
• Luftfuktighet vid användning: 8 % - 

90 % RH (Ingen kondens)
• Luftfuktighet vid förvaring: 5 % - 

90 % RH (Ingen kondens)
• Maximal arbetshöjd: 3 000 m
• Batteriets livslängd kan förkortas i 

höga eller låga temperaturer.

Vidtag försiktighet
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2 Ditt trådlösa 
Bluetooth- 
headset

Vad �nns i lådan?

Philips trådlösa hörlurar för barn 
(TAK4206)

Snabbstartsguide

Andra enheter

Översikt över dina 
trådlösa 
Bluetooth-hörlurar

En mobiltelefon eller enhet (t.e.x., 
notebook, iPad, Bluetooth-adaptrar, 
MP3-spelare etc.) som stöder 
Bluetooth och är kompatibel med 
hörlurarna (se 'Tekniska data' på 
sidan 8).

Grattis till ditt inköp och välkommen till 
Philips! Registrera din produkt på 
www.philips.com/support för att till 
fullo dra nytta av den support som 
Philips erbjuder.
Med detta trådlösa headset från Philips 
kan du:
• föra praktiska trådlösa 

handsfree-samtal;
• njuta av och styra trådlös musik;
• växla mellan samtal och musik.
 

USB-C laddningskabel (endast för 
laddning)

 Mikrofon

 LED-indikator

 Laddningsplats för USB-C

 På/av-knapp

 - Volymkontrollsknapp

 Ljuskontrollsknapp

 + Volymkontrollsknapp













Global garanti Säkerhetsbroschyr

SV       3



3 Komma igång

Ladda hörlurarna

Observera

 Ladda batteriet i fem timmar för optimal 
batterikapacitet och livslängd innan du 
använder hörlurarna för första gången.

 Använd endast den ursprungliga 
USB-laddningskabeln för att undvika skador.

 Avsluta ditt samtal innan du laddar 
hörlurarna, eftersom hörlurarna stängs av 
när laddningen ansluts.

 Du kan inte använda hörlurarna som vanligt 
under laddning.

Anslut den medföljande 
USB-laddningskabeln till:
 • USB-laddningsuttaget på hörlurarna 

och;
• laddaren/USB-porten på en dator.

LED-dioderna lyser vitt under 
laddning och slås av när hörlurarna 
är fulladdade
 

1 Kontrollera att hörlurarna är 
fulladdade.

2   Håll       intryckt i två sekunder för att 
slå på hörlurarna.

3   Kontrollera att mobiltelefonen är 
påslagen och att dess 
Bluetooth-funktion är aktiverad.

4   Para ihop hörlurarna med 
mobiltelefonen. Se 
bruksanvisningen för din 
mobiltelefon för mer detaljerad 
information.

Följande exempel visar hur du parar 
ihop hörlurarna med din mobiltelefon.

1   Aktivera Bluetooth-funktionen på 
din mobiltelefon, och välj Philips 
TAK4206.

2   Ange headsetlösenordet "0000" 
(fyra nollor) om du uppmanas att 
göra det. För mobiltelefoner med 
Bluetooth 3.0 eller högre behöver 
du inte ange något lösenord.

 

Para ihop hörlurarna med 
din mobiltelefon

Tips

 Normalt tar en full laddning två timmar.

Innan du använder hörlurarna med din 
mobiltelefon för första gången, ska du 
para ihop dem med en mobiltelefon. En 
lyckad ihopparning upprättar en unik 
krypterad länk mellan hörlurarna och 
mobiltelefonen. Hörlurarna lagrar de 
fyra senaste enheterna i minnet. Om du 
försöker para ihop �er än fyra enheter 
ersätts den tidigast ihopparade enheten 
av den nya.

Philips TAK4206
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Tips

Observera

 Om du slår på 
mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller 
aktiverar Bluetooth-funktionen efter att du har 
slagit på hörlurarna måste du ansluta 
hörlurarna och mobiltelefonen/ 
Bluetooth-enheten manuellt.

 Om hörlurarna inte ansluter till någon 
Bluetooth-enhet inom räckvidd på fem minuter 
stängs de automatiskt av för att spara batteri.

Det blå ljuset tänds.

Hörlurarna ansluts automatiskt 
till den senaste anslutna 
mobiltelefonen/Bluetooth- 
enheten. Om hörlurarna inte 
kan anslutas till den senaste 
enheten inom 1 min, ska läget 
"Inte ansluten" anges. 

4 Använd dina 
hörlurar

Slå på din 
mobiltelefon/Bluetooth-enhet.

Håll      intryckt i två sekunder för att 
slå på hörlurarna.

Återanslut hörlurarna till 
en Bluetooth-enhet

Hantera samtal och musik

På/av

Uppgift Knapp Användning

Uppgift

Spela upp eller 
pausa musik

Tryck en 
gång

Tryck en gångJustera volym

Nästa 
spår

Föregående 
spår

Håll intryckt 
i två 
sekunder

Håll intryckt 
i två 
sekunder

Samtalskontroll

Knapp Användning

Uppgift

Ta/avsluta 
ett samtal.

Håll intryckt 
i två 
sekunder.

Avvisa ett 
inkommande 
samtal.

Tryck en 
gång.

Knapp Användning

Slå på 
hörlurarna.

Håll intryckt i 
två sekunder.

Håll intryckt i 
fyra sekunder.

Det blåa 
ljuset är på 
och tonar 
bort.

Styra musik

Stäng av 
hörlurarna.
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Andra indikatorstatusar för hörlurarna

Hörlurarnas 
status

Indikator

Hörlurarna är 
anslutna till en 
Bluetooth-enhet 
medan 
hörlurarna är i 
vänteläge eller 
medan du 
lyssnar på musik

Den blå 
LED-dioden 
blinkar var 4:e 
sekund. 

Hörlurarna är 
klara för 
ihopparning.

LED-dioderna 
blinkar blått och 
vitt växelvis.

Hörlurarna är på, 
men inte 
anslutna till en 
Bluetooth-enhet.

Låg batterinivå.

Batteriet är 
helt laddat.

Ljus av.

Den vita 
LED-dioden blinkar 
tre gånger en gång i 
minuten tills 
batteriet är slut.

Justera huvudbandet så att det passar 
ditt huvud.

LED-dioderna 
blinkar blått och 
vitt växelvis. 
Hörlurarna 
stängs av inom 
fem minuter. 

Använd dina hörlurar

Gräns för speltid och 
ljudvolym kan ställas in 
på appen i Philips hörlurar

Uppgift

Rött ljusläge Tryck en gång.

Knapp Användning

Indikator för RGB-ljusläge

Blått ljusläge Tryck en gång.

Grönt ljusläge Tryck en gång.

Ljus av Tryck en gång.

Regnbågs- 
ljusläge

Tryck en gång.

• Speltiden kan ställas in på appen i 
Philips hörlurar.

Se till att din enhet är ansluten till 
hörlurarna och ställ in speltiden på 
appen i Philips hörlurar

Gräns   för speltid:

Skanna QR-koden/tryck på "Hämta" 
-knappen eller sök "Philips-hörlurar" i 
Apples App Store eller Google Play för 
att ladda ner appen.
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1. Om den föregående 
sessionens speltid inte nåddes, 
fortsätter speltiden att räknas 
från föregående session och 
följer beskrivningen som 
beskrivs under a)

2. Om den föregående 
sessionens speltid har 
uppnåtts, följer du 
beskrivningen som beskrivs 
nedan a)

3. Om du vill återställa gränsen 
för speltiden, ska du välja 
‘aldrig’ i avsnittet gränsen för 
speltid på appen i Philips 
hörlurar.

• Slå på igen samma dag:

Gräns för ljudvolym:

Observera

•  Ett röstmeddelande som säger ‘Gräns 
för speltid aktiverad’ hörs 10 minuter 
innan ljudvolymen når den 
förinställda gränsen för ljudvolym.

• Nästa dag återställs timern med 
gränsen för speltid och räknas från 
"0"min.

a) När gränsen för speltiden är 
nådd, spelas röstmeddelandet 
‘Gräns för speltid aktiverad’ 
upp och musiken i hörlurarna 
pausas. Röstmeddelandet 
‘Gräns för speltid aktiverad’ 
spelar upp var tionde sekund 
tills batteriet tar slut. Enheten 
ihopparad med hörlurarna 
pausas samtidigt;

b) Vill du fortsätta att spela från 
den anslutna enheten, ska 
hörlurarna stängas av för att 
koppla bort enheten.

• Gränsen för ljudvolymen kan ställas 
in på appen i Philips hörlurar.

• Röstmeddelandet öppna "Gräns för 
ljudvolym aktiverad", när hörlurarnas 
ljudvolym är högre än den 
förinställda ljudvolymen i appen för 
Philips hörlurar

• När hörlurarna slås av och på igen, 
återställs gränsen för ljudvolym igen.

• Nästa dag återställs timern. För att 
aktivera den igen, ställ in gränsen för 
ljudvolymen.

a) Se till att din enhet är ansluten 
till hörlurarna och ställ in 
gränsen för ljudvolymen på 
appen i Philips hörlurar

1. Om hörlurarnas ljudvolym är 
högre än den förinställda gränsen 
för ljudvolymen i appen, sänks 
hörlurarnas ljudvolym varje minut 
med röstmeddelandet "Gräns för 
ljudvolym aktiverad" tills 
användarens förinställda 
ljudvolym nås.

2. Om hörlurarnas volym är lika med 
eller lägre den förinställda 
gränsen för appens ljudvolym, 
förblir ljudvolymen oförändrad.

1. Se till att appen för Philips hörlurar �nns på 
föräldraenheten för att säkerställa att 
inställningarna inte har ändrats.

2. Här du inget ljud när du använder hörlurarna, 
ska du kontroller att ingen gräns för speltiden 
aktiverad.

3. Gränsen för speltid kan återställas genom att 
trycka på knapparna volym +/– samtidigt i 5 
sekunder. Detta återställer hörlurarna till 
fabriksinställningarna. 
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5 Tekniska data 

Observera

 Speci�kationer kan komma att ändras utan 
föregående meddelande.

 Laddningsbara batterier får endast laddas 
under övervakning av vuxna.

Musiktid: 28 timmar
Samtalstid: 25 timmar
Normal tid för full laddning: 
2 timmar
Snabbladdning 15 minuter för 
2 timmar
Uppladdningsbara litiumpolymer-
batterier batteri (240 mAh)
Bluetooth 5.0 
Stöder (Handsfree-pro�l -HFP)
Bluetooth stereo stöds (avancerad 
ljud distribution pro�l - A2DP; 
Ljud/video fjärrkontroll pro�l - 
AVRCP)
Frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Sändarens e�ekt: < 10 dBm
Räckvidd: Upp till 10 meter (33 fot)
Digital eko- och brusreducering för 
ljudkvalitet
Automatisk avstängning
 

Inställningar

! Gräns för ljudvolym 70% >

30 minGräns   för speltid >

Produktinformation

Programuppdatering

Om

>

30 min >

>

Hem Inställningar

Inställningar

! Gräns för ljudvolym 70% >

30 minGräns   för speltid >

Produktinformation

Programuppdatering

Om

>

30 min >

>

Hem Inställningar

Gräns   för speltid

30 min

1 TIM

2 TIM

3 TIM

4 TIM

Aldrig

Klart

Inställningar

! Gräns för ljudvolym 70% >

30 minGräns   för speltid >

Produktinformation

Programuppdatering

Om

>

30 min >

>

Hem Inställningar

Gräns för ljudvolym

50%

60%

70%

80%

90%

Aldrig

Klart

Hörlurar

Philips TAK4206 SBC

Hem Inställningar

80%

50 0,5
dB/genomsnitt

Ljude�ekt

2021-02-10/Onsdag

Anpassad

Tim/genomsnitt

>

Exponering för ljudnivåer<

0.5h 50dB 66dB

—— —— ——

2021-02-08/Måndag

—— —— ——

—— —— ——

—— —— ——

—— —— ——

—— —— ——
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6 Anmärkning

MMD Hong Kong Holding Limited 
tillkännager härmed att denna produkt 
överensstämmer med de grundläggande 
kraven och andra relevanta avsättningar i 
Direktiv 2014/53/EU. Du kan hitta 
försäkran om överensstämmelse på 
www.p4c.philips.com.

Förklaring om 
överensstämmelse

Kassering av din gamla 
produkt och batteri

Produkten är designad och tillverkad av 
högkvalitativa material och 
komponenter som kan återvinnas och 
återanvändas.

Denna symbol på en produkt innebär att 
produkten omfattas av EU-direktiv 
2012/19/EU.

Denna symbol betyder att produkten 
innehåller ett inbyggt uppladdningsbart 
batteri som omfattas av EU-direktiv 
2013/56/EU, och inte kan kasseras med 
normalt hushållsavfall. Vi rekommende-
rar att ta din produkt till en o�ciell 
insamlingsplats eller till ett Philips-servi-
cecenter för yrkesmässig borttagning av 
det uppladdningsbara batteriet.
Ta reda på vilka regler som gäller för 
lokala uppsamlingssystem för elektriska 
och elektroniska produkter och 
uppladdningsbara batterier. Följ lokala 
regler och kassera aldrig produkten och 
uppladdningsbara batterier tillsammans 
med vanligthushållsavfall. Korrekt 
kassering av gamla produkter och 
uppladdningsbara batterier bidrar till att 
förhindra negativa konsekvenser för 
miljön och människors hälsa.

Plocka bort det inbyggda batteriet

Om det inte �nns något system för 
insamling/återvinning för elektroniska 
produkter i ditt land, kan du skydda 
miljön genom att plocka bort och 
återvinna batteriet innan du kasserar 
hörlurarna.

• Se till att hörlurarna är frånkopplade 
från laddningsfodralet innan du 
plockar bort batteriet.

 

Överensstämmelse med 
EMF
Denna produkt uppfyller alla tillämpliga 
standarder och föreskrifter för 
exponering för elektromagnetiska fält.
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Miljöinformation 
All onödig förpackning har undvikits. Vi 
har försökt göra förpackningen enkel att 
separera i tre material: kartong (lådan), 
polystyrenskum (bu�ert) och polyeten 
(påsar, skyddande skumplast.)
Ditt system består av material som kan 
återvinnas och återanvändas om de 
demonteras av ett specialiserat företag. 
Följ de lokala bestämmelserna om 
bortska�ande av förpackningsmaterial, 
urladdade batterier och gammal 
utrustning.
 

Meddelande om 
efterlevnad
Enheten uppfyller FCC:s regler, punkt 15. 
Driften är föremål för följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga 
störningar, och

2. Denna enhet måste acceptera alla 
störningar, inklusive störningar som 
kan orsaka oönskad drift.

FCC:s regler

Denna utrustning har testats och visat 
sig vara i överensstämmelse med 
gränsvärden för en klassad digital 
B-enhet enligt punkt 15 i FCC:s regler. 
Dessa gränsvärden är utformade för att 
ge rimligt skydd mot skadliga störningar 
i en bostadsinstallation. Denna 
utrustning genererar, använder och kan 
utstråla radiofrekvensenergi, och kan 
om den inte installeras och används i 
enlighet med bruksanvisningen orsaka 
skadliga störningar i 
radiokommunikation.
Det �nns dock ingen garanti för att 
störningar inte kommer att inträ�a i en 
viss installation. Om denna utrustning 
orsakar skadliga störningar på radio- 
eller tv-mottagning, som kan 
bestämmas genom att stänga av och 
slå på utrustningen, uppmanas 
användaren att försöka korrigera 

störningen med en eller �era av följande 
åtgärder:

Rikta om eller �ytta den mottagande 
antennen.

Öka avståndet mellan utrustning och 
mottagare
Anslut utrustningen till ett uttag på en 
annan krets än den som mottagaren är 
ansluten till.
Kontakta återförsäljaren eller en 
erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Redogörelse för strålningsexponering, FCC:
Denna utrustning överensstämmer med 
FCC:s strålningsexponeringsgränser som 
anges för en okontrollerad miljö.
Denna sändare får inte vara lokaliserad 
eller användas tillsammans med någon 
annan antenn eller sändare.

Kanada:
Denna enhet innehåller licensfria 
sändare/ mottagare/mottagare som 
uppfyller innovation, vetenskap och 
ekonomisk utveckling för Kanadas 
licensfria RSS-�ler. Driften är föremål för 
följande två villkor: (1) denna enhet ska 
inte orsaka skadliga störningar, och (2) 
denna enhet ska acceptera alla 
mottagna störningar, inklusive störningar 
som kan orsaka oönskad drift av 
enheten.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Redogörelse för strålningsexponering, IC:
Denna utrustning överensstämmer med 
Kanadas gränsvärden för exponering av 
strålkällor som anges för okontrollerade 
miljöer.
Denna sändare får inte vara lokaliserad 
eller användas tillsammans med någon 
annan antenn eller sändare.

Vidtag försiktighet: Användaren 
uppmärksammas på att ändringar eller 
modi�eringar som inte uttryckligen 
godkänts av den part som ansvarar för 
överensstämmelse kan upphäva 
användarens rätt att använda 
utrustningen.
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Vidtag försiktighet: Användaren 
uppmärksammas på att ändringar eller 
modi�eringar som inte uttryckligen 
godkänts av den part som ansvarar för 
överensstämmelse kan upphäva 
användarens rätt att använda 
utrustningen.
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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.



7 Varumärken

Bluetooth®-ordmärket och logorna är 
registrerade varumärken som ägs av 
Bluetooth SIG, Inc. och all användning 
av sådana märken av Top Victory 
Investment Limited sker under licens.  
Andra varumärken och handelsnamn 
tillhör respektive ägare.

Bluetooth
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8 Vanliga frågor

Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på.
Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte para ihop mina 
Bluetooth-hörlurar med en mobiltelefon.
Bluetooth är inaktiverat. Aktivera 
Bluetooth-funktionen på din 
mobiltelefon och slå på mobiltelefonen 
innan du slår på hörlurarna.

Parning fungerar inte.
Kontrollera att hörlurarna är i 
parningsläge.
• Följ stegen som beskrivs i denna 

bruksanvisning (se "Para ihop 
hörlurarna med din mobiltelefon" på 
sidan 4).

• Kontrollera att LED-dioderna blinkar 
blått och vitt växelvis

Mobiltelefonen hittar inte hörlurarna.
• Hörlurarna kan vara anslutna till en 

tidigare ihopparad enhet. Stäng av 
den anslutna enheten eller �ytta den 
utanför räckvidden.

• Parningen kan ha återställts eller 
hörlurarna har tidigare parats ihop 
med en annan enhet. Para ihop 
hörlurarna med mobiltelefonen igen 
enligt bruksanvisningen i 
användarmanualen (se "Para ihop 
hörlurarna med din mobiltelefon" på 
sidan 4).

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till 
en mobiltelefon med Bluetooth 
aktiverad, men musik spelas endast upp 
via mobiltelefonens högtalare.
Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. 
Välj för att lyssna på musik via 
hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och knastrande 
ljud hörs.
Bluetooth-enheten är utom räckhåll. 
Minska avståndet mellan hörlurarna och 
Bluetooth-enheten, eller ta bort hinder 
mellan dem.

Ljudkvaliteten är dålig när strömningen 
från mobiltelefonen är mycket långsam, 
eller ljudströmning fungerar inte alls.
Kontrollera att din mobiltelefon inte bara 
stöder (mono) HFP utan även A2DP (se 
'Tekniska data' på sidan 8).

Ljudet hörs, men jag kan inte styra 
musiken på min Bluetooth-enhet (t.ex. 
spela upp/pausa/hoppa framåt/bakåt).
Kontrollera att Bluetooth-ljudkällan 
stöder AVRCP (se ‘Tekniska data’ på 
sidan 8).

För mer support, besök 
www.philips.com/support.
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