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1 Tärkeitä 
turvallisuuso- 
hjeita

Kuulon turvaaminen

 Välttääksesi kuulovaurioita, rajoita kuulokkeiden 
käyttöaikaa suurella äänenvoimakkuudella ja 
aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. 
Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä 
lyhyempi on turvallinen kuunteluaika.

Muista noudattaa seuraavia ohjeita, kun 
käytät kuulokkeita.
• Kuuntele kohtuullisella 

äänenvoimakkuudella kohtuullisia 
aikoja.

• Varo säätämästä äänenvoimakkuutta 
jatkuvasti ylöspäin, kun kuulosi 
mukautuu.

• Älä lisää äänenvoimakkuutta niin 
korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi 
tapahtuu.

• Lopeta tai keskeytä kuunteleminen 
mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.

• Kuulokkeiden ja kuulokemikrofonien 
liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa 
kuulonaleneman.

• Kuulokkeiden käyttäminen siten, että 
molemmat korvat on peitetty ajon 
aikana, ei ole suositeltavaa, ja se 
saattaa olla joillakin alueilla laitonta 
ajon aikana.

• Turvallisuutesi vuoksi vältä musiikin 
tai puheluiden aiheuttamia 
häiriötekijöitä liikenteessä tai muissa 
mahdollisesti vaarallisissa 
ympäristöissä.

Yleistä tietoa
Vahinkojen tai toimintahäiriöiden 
välttämiseksi:

Vaara

Vaara

Varastointilämpötilat ja kosteus
• Säilytä paikassa, jonka lämpötila on 

-20 °C (-4 °F) ja 50 °C (122 °F) välillä ja 
jossa suhteellinen kosteus on enintään 
90 %.

• Käytä laitetta paikassa, jonka 
lämpötila on 0 °C:n (32 °F) ja 45 °C:n 
(113 °F) välillä ja jonka suhteellinen 
kosteus on enintään 90 %.

• Akun kesto voi lyhentyä korkeissa ja 
matalissa lämpötiloissa.

• Akun vaihtaminen väärän tyyppiseen 
saattaa vahingoittaa vakavasti 
kuulokkeita ja paristoa (esimerkiksi 
joidenkin litiumparistotyyppien 
tapauksessa).
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• Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
• Älä pudota kuulokkeita.
• Kuulokkeita ei saa altistaa kosteudelle tai 

roiskeille. (Katso kyseisen tuotteen IP-luokitus)
• Älä päästä kuulokkeita uppoamaan veteen.
• Älä lataa kuulokkeita, kun liitin tai pistorasia on 

märkä.
• Älä käytä alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä 

tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita.
• Jos tuote on puhdistettava, käytä pehmeää 

liinaa, joka on tarvittaessa kostutettu pienellä 
määrällä vettä tai laimennetulla miedolla 
saippualla.

• Älä altista integroitua akkua kovalle 
kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle 
tai vastaavalle.

• Jos akku vaihdetaan virheellisesti, on 
räjähdysvaara. Vaihda vain saman tyyppisiin tai 
vastaaviin.

• Jotta kyseinen IP-luokitus toteutuisi, 
latausportin kannen on oltava suljettu.

• Akun 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; ja

• Akun altistaminen erittäin alhaiselle 
ilmanpaineelle saattaa tuottaa räjähdyksen tai 
syttyvien nesteiden tai kaasun vuodon.



2 Bluetooth- 
kuulokkeesi

Mitä pakkaus sisältää

Langattomat lasten kuulokkeet 
Philips TAK4607

Pikaopas aloitukseen

Muut laitteet
Matkapuhelin tai laite (esim. kannettava 
tietokone, tabletti, Bluetooth-sovittimet, 
MP3-soittimet jne.), joka tukee 
Bluetooth-yhteyttä ja on yhteensopiva 
kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset 
tiedot" sivulla 9).

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa 
Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä 
Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi 
osoitteessa www.philips.com/support.
Näillä Philipsin kuulokkeilla voit:
•     Nauttia kätevistä langattomista 

handsfree-puheluista
• Nauti musiikista ja hallitse sitä 

langattomasti
• Vaihda puheluiden ja musiikin välillä

C-tyypin latauskaapeli (vain 
latausta varten)

Maailmanlaajuinen takuu

Turvallisuustiedote

Pehmeä pussi
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Korvatulppa x 1 pari



Langattomien 
Bluetooth-kuulokkeiden 
yleiskatsaus

LED-merkkivalo
C-tyypin latauspaikka
Äänenvoimakkuus -
      Virtapainike / Äänenvoimakkuus +
Monitoimipainike (MFB)
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3 Alkutoimet

Lataa akku

• Ennen kuin käytät kuulokkeita, aseta ne 
latauslaatikkoon ja lataa akkua kaksi tuntia, 
jotta akun kapasiteetti ja käyttöikä olisivat 
optimaaliset.

• Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia 
vahinkojen välttämiseksi.

• Lopeta puhelu ennen lataamista. Kuulokkeiden 
kytkeminen lataukseen sammuttaa ne.

Liitä mukana toimitettu C-tyypin 
latauskaapeli:

• C-tyypin latauspaikka kuulokkeissa 
ja;

• Tietokoneen laturi/USB-portti.

 Tavallisesti täysi lataus kestää 2 tuntia.

Pariliitä kuulokkeet 
matkapuhelimen kanssa

Varmista, että kuulokkeet on ladattu 
täyteen ja sammutettu.

Kuulokkeet pysyvät 
pariliitostilassa 5 minuuttia.

Ennen kuin käytät kuulokkeita 
matkapuhelimen kanssa ensimmäistä 
kertaa, muodosta pariliitos 
matkapuhelimen kanssa. Onnistunut 
pariliitos muodostaa ainutlaatuisen 
salatun yhteyden kuulokkeiden ja 
matkapuhelimen välille. Kuulokkeet 
tallentavat muistiin 4 viimeistä laitetta. Jos 
yrität muodostaa pariliitoksen yli 4 
laitteen kanssa, aikaisimman pariliitoksen 
muodostanut laite korvataan uudella.

LED palaa sinisenä latauksen 
aikana ja sammuu, kun kuulokkeet 
on ladattu täyteen.

Pidä      painettuna 4 sekunnin ajan, 
kunnes sininen LED vilkkuu nopeasti.

Varmista, että matkapuhelin on 
päällä ja että sen Bluetooth-toiminto 
on aktivoitu.

Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten 
kuulokkeet yhdistetään matkapuhelimeen.

Yhdistä kuulokkeet ja matkapuhelin. 
Yksityiskohtaisia tietoja on 
matkapuhelimen käyttöohjeessa.

Aktivoi matkapuhelimen Bluetooth- 
toiminto ja valitse Philips TAK4607.
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Philips TAK4607

Vinkki

Huomautus

1

2

3

4

1

2 Syötä kuulokkeiden salasana "0000" 
(neljä nollaa), jos sitä pyydetään. 
Laitteissa, joissa on Bluetooth 3.0 tai 
uudempi, ei tarvitse syöttää 
salasanaa.



4 Käytä 
kuulokkeitasi

Yhdistä kuulokkeet 
Bluetooth-laitteeseesi

Käynnistä matkapuhelin/ 
Bluetooth-laite.

Kytke kuulokkeet virta painamalla 
ON/OFF-painiketta.

Sininen LED palaa 1 sekunnin ajan
Kuulokkeet yhdistetään 
uudelleen viimeksi yhdistettyyn 
matkapuhelimeen/Bluetooth- 
laitteeseen automaattisesti. Jos 
viimeinen ei ole käytettävissä, 
kuulokkeet ovat pariliitostilassa

Puhelujen ja musiikin 
hallinta

Päällä/pois

Tehtävä Painike Käyttö

Kytke 
kuulokkeet 
päälle

Virtapainike Paina ja pidä 
painettuna 2 s. 
ajan

Kytke 
kuulokkeet 
pois päältä

Virtapainike Paina ja pidä 
painettuna 4 s. 
ajan

Sininen LED 
palaa 1 
sekunnin 
ajan

Musiikin ohjaus

Tehtävä Painike Käyttö
MFBToista tai 

keskeytä musiikki
Paina kerran

Paina kerran

Pitkä 
painallus
Pitkä 
painallus

Säädä äänen-
voimakkuutta
Seuraava 
kappale
Edellinen 
kappale

Puhelun ohjaus
Tehtävä Painike Käyttö

Vastaa 
puheluun/lopeta 
puhelu
Hylkää puhelu

MFB

MFB

Paina kerran

Pitkä painallus

Soittajan 
vaihtaminen 
puhelun aikana

MFB Paina kahdesti

 Jos kytket matkapuhelimen/Bluetooth-laitteen 
päälle tai aktivoit Bluetooth-toiminnon sen 
jälkeen, kun olet kytkenyt kuulokkeet päälle, 
sinun on kytkettävä kuulokkeet ja 
matkapuhelin/Bluetooth-laite uudelleen 
manuaalisesti.
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 Jos kuulokkeet eivät saa yhteyttä mihinkään 
Bluetooth-laitteeseen 5 minuutissa, ne 
kytkeytyvät automaattisesti pois päältä akun 
säästämiseksi.

Huomautus

Vinkki

1

2



Muiden kuulokkeiden merkkivalon tila

Kuulokkeiden tila Ilmaisin

Kuulokkeet on 
liitetty 
Bluetooth-laitteese
en, kun kuulokkeet 
ovat valmiustilassa 
tai kun kuuntelet 
musiikkia

Sininen LED 
vilkkuu kerran 4 
sekunnin välein

Soittoaika- ja 
äänenvoimakkuusrajoitus 
voidaan määrittää Philips 
Headphones App- 
sovelluksessa
Skannaa QR-koodi / paina 'Lataa' - 
painiketta tai hae 'Philips Headphones' 
Apple App Storesta tai Google Playsta 
ladataksesi sovelluksen.

Kuulokkeet ovat 
valmiina pariliitosta 
varten

LED vilkkuu 
nopeasti sinisenä

Kuulokkeet ovat 
päällä, mutta 
niitä ei ole 
yhdistetty 
Bluetooth- 
laitteeseen

Sininen LED vilkkuu 
kahdesti 3 sekunnin 
välein. Jos yhteyttä 
ei saada 
muodostettua, 
kuulokkeet 
kytkeytyvät pois 
päältä 5 minuutin 
kuluessa

Akun varaustaso 
alhainen

Sininen LED vilkkuu 
3 kertaa joka 
minuutti, kunnes 
virta loppuu

Akku on täysin 
ladattu

Sininen LED on 
pois päältä
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• Soittoaika voidaan asettaa Philips 
Headphones -sovelluksessa.

• Äänikehote  "Playtime limit enabled" 
(Soittoaikaraja käytössä) kuuluu 10 
minuuttia ennen kuin 
äänenvoimakkuus saavuttaa ennalta 
asetetun äänenvoimakkuusrajan.

Varmista, että laite on yhdistetty 
kuulokkeisiin, ja aseta soittoaika 
Philips Headphones -sovelluksessa.

Peliaikaraja:

a) Kun soittoaikaraja saavutetaan, 
äänikehote "Playtime limit 
enabled" kuuluu ja musiikki 
kuulokkeissa keskeytetään. 
Äänikehote "Playtime limit 
enabled" toistuu 10 sekunnin 
välein, kunnes akku loppuu. 
Kuulokkeisiin yhdistetty laite 
keskeytetään samalla;

b) Jos haluat jatkaa soittoa 
liitetystä laitteesta, katkaise 
kuulokkeista virta ja irrota 
yhteys laitteeseen.

• Saman päivän kuluessa virta on taas 
päällä:

1. Jos edellisen istunnon peliaikaa 
ei ole saavutettu, peliaika jatkuu 
edellisestä istunnosta ja 
noudattaa kohdassa a) kuvattua 
kuvausta.

2. Jos edellisen istunnon peliaika 
on saavutettu, noudata 
kohdassa a) kuvattua kuvausta.

3. Jos haluat nollata 
soittoaikarajan, valitse Philips 
Headphones -sovelluksen 
soittoaikarajoitus -osiossa "ei 
koskaan".

• Seuraavana päivänä peliajan ajastin 
nollataan ja se alkaa laskea 0 
minuutista.
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1. Jos kuulokkeiden äänenvoimakkuus 
on suurempi kuin sovelluksessa 
esiasetettu äänenvoimakkuusraja, 
kuulokkeiden äänenvoimakkuutta 
vähennetään 1 minuutin välein 
äänikehotteen "Volume limit 
enabled" avulla, kunnes saavutetaan 
esiasetettu äänenvoimakkuus.

2. Jos kuulokkeiden äänenvoimakkuus 
on sama tai alhaisempi kuin 
sovelluksen esiasetettu 
äänenvoimakkuus, 
äänenvoimakkuus pysyy 
muuttumattomana.

a) Varmista, että laite on liitetty 
kuulokkeisiin, ja aseta 
äänenvoimakkuuden rajoitus 
Philips Headphones -sovelluksessa.

• Äänenvoimakkuuden rajoituksen 
voi asettaa Philips Headphones - 
sovelluksessa:

• Äänikehote "Volume limit enabled" 
(Äänenvoimakkuuden rajoitus käytössä) 
otetaan käyttöön, kun kuulokkeiden 
äänenvoimakkuus on suurempi kuin 
Philips Headphones -sovelluksessa 
esiasetettu äänenvoimakkuus.

• Kun kuulokkeet kytketään pois 
päältä ja takaisin päälle, 
äänenvoimakkuuden rajoitus 
käynnistyy uudelleen.

• Seuraavana päivänä ajastin 
nollataan. Jos haluat aktivoida sen 
uudelleen, aseta 
äänenvoimakkuuden raja.

Äänenvoimakkuuden raja:

Huomautus

1. Varmista, että vanhempien laitteessa on Philips 
Headphones -sovellus, jotta asetuksia ei 
muuteta.

2. Jos et kuule ääntä kuulokkeita käyttäessäsi, 
tarkista, onko soittoaikaa rajoitettu.

3. Soittoaikaraja voidaan nollata painamalla 
äänenvoimakkuuspainikkeita "Volume +" ja 
"Volume -" samanaikaisesti 5 sekunnin ajan. 
Tämä palauttaa kuulokkeet tehdasasetuksille.

Asetukset

! Äänenvoimakkuuden rajoitus 70% >

30 minPeliaikaraja >

Tuotetiedot

Ohjelmistopäivitykset

Tietoja koskien

>

30 min >

>

Aloitussivu Asetukset

Asetukset

! Äänenvoimakkuuden rajoitus 70% >

30 minPeliaikaraja >

Product information

Software update

About

>

30 min >

>

Home Settings

Peliaikaraja

30 min

1 h

2 h

3 h

4 h

Ei koskaan

Tehty

Asetukset

! Äänenvoimakkuuden rajoitus 70% >

30 minPeliaikaraja >

Product information

Software update

About

>

30 min >

>

Home Settings

Äänenvoimakkuuden rajoitus

50%

60%

70%

80%

90%

Ei koskaan

Tehty

2021/02/10/Keskiviikko

Äänitasojen altistuminen<

0,5h 50 dB 66 dB

—— —— ——

2021/02/08/Maanantai

—— —— ——

—— —— ——

—— —— ——

—— —— ——

—— —— ——

Nappikuulokeäänitila

dB/k.a. H/k.a.

Aloitussivu Asetukset

Kuulokkeet
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5 Tekniset tiedot

 Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä 
ilmoitusta.

Huomautus

• HFP (Hands-Free -pro�ili)
• A2DP (Advanced Audio 

Distribution -pro�ili)
• AVRCP (Audio Video Remote 

Control -pro�ili)

• Musiikin aika: 5 tuntia
• Puheaikaa: 4 tuntia
• Valmiusaika: 80 tuntia
• Latausaika: 2 tuntia
• Ladattava litiumpolymeeriakku 

(200 mAh)
• Bluetooth versio: 5,2
• Yhteensopivat Bluetooth-pro�ilit:

• Tuetut äänikoodekit: SBC
• Taajuusalue: 2,402-2,480 GHz
• Välitysteho: < 10 dBm
• Käyttöalue: Jopa 10 metriin (33 jalkaa)
• 1 mikrofoni ympäristömelun vaimennus
• Automaattinen sammutus
• USB-C-portti latausta varten
• Varoitus akun alhaisesta varauksesta: 

käytettävissä
• IPX5



EMF:n noudattaminen
Tämä tuote täyttää kaikki sovellettavat 
standardit ja määräykset, jotka koskevat 
altistumista sähkömagneettisille kentille.

Irrota sisäänrakennettu 
akku
Jos maassasi ei ole elektroniikkatuotteiden 
keräys-/kierrätysjärjestelmää, voit suojella 
ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä 
akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.
• Varmista, että kuulokkeet on irrotettu 

ennen akun irrottamista.

6 Ilmoitus

MMD Hong Kong Holding Limited 
vakuuttaa täten, että tuote on säädöksen 
RED Directive 2014/53/EU olennaisten 
vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien 
säännösten sekä UK Radio Equipment 
Regulations SI 2017 No 1206 mukainen. 
Löydät 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
osoitteesta www.philips.com/support.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vanhan tuotteen ja akun 
hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu 
korkealaatuisista materiaaleista ja osista, 
jotka voidaan kierrättää ja käyttää 
uudelleen.

Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että 
tuote on katettu säädöksellä European 
Directive 2012/19/EU.

Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää 
sisäänrakennetun ladattavan akun, joka kuuluu 
EU-direktiivin 2013/56/EU soveltamisalaan ja 
jota ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen 
mukana. Suosittelemme voimakkaasti, että viet 
tuotteesi viralliseen keräyspisteeseen tai 
Philipsin huoltokeskukseen, jotta ammattilainen 
voi poistaa ladattavan akun. Hanki itsellesi 
tiedot koskien paikallisia erillisiä 
keräysjärjestelmiä elektronisille tuotteille ja 
ladattaville akuille. Noudata paikallisia 
säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai 
akkuja tavallisen talousjätteen mukana. 
Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen 
asianmukainen hävittäminen auttaa 
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten 
terveydelle mahdollisesti koituvia 
haittavaikutuksia.
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Ympäristötiedot
Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty 
pois. Olemme pyrkineet tekemään 
paketoinnista helpon jakaa se kolmeen 
materiaaliin: pahvi (laatikko), 
polystyreenivaahto (pehmuste) ja 
polyetyleeni (pussit, suojaava vaahtolevy.). 
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.

Ilmoitus 
vaatimustenmukaisuudesta
Laite on FCC:n sääntöjen osan 15 
mukainen. Käyttöä koskevat seuraavat 
kaksi ehtoa:
1. Tämä laite ei voi tuottaa harmillista 

häiriötä ja
2. Laitteen tulee hyväksyä kaikki 

vastaanotettu häiriö, mukaan lukien 
häiriö joka saattaa aiheuttaa 
ei-toivottua toimivuutta.

FCC-sääntö
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. Laite tuottaa, 
käyttää ja voi säteillä 
radiotaajuusenergiaa ja voi aiheuttaa 
haitallisia häiriöitä radioviestintään, jos 
sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeessa 
ilmoitetulla tavalla.
Ei voida kuitenkaan taata, ettei häiriöitä 
syntyisi yksittäisissä asennuksissa. Jos 
tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai 
televisio-vastaanottoon, mikä voidaan 
todeta kytkemällä laite pois päältä ja 
päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön 
yhdellä tai useammalla seuraavista 

FCC Säteilyaltistuslausunto:
Tämä laite noudattaa 
FCC-säteilyaltistuksen rajoitusta joka on 
asetettu hallitsemattomalle 
ympäristölle.
Tätä laitetta ei saa sijoittaa muiden 
antennien tai lähettimien viereen tai 
käyttää niiden läheisyydessä.

Kanada:
Tämä laite sisältää lisenssivapaita 
lähettimiä/vastaanottimia, jotka ovat 
Kanadan innovaatio-, tiede- ja 
talouskehityskanavan lisenssivapaan 
RSS:n mukaisia. Käyttöä koskevat 
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-003(B)/NMB-003(B)

IC Säteilyaltistuslausunto:
Tämä laite noudattaa 
Kanada-säteilyaltistuksen rajoitusta 
joka on asetettu hallitsemattomalle 
ympäristölle.
Tätä laitetta ei saa sijoittaa muiden 
antennien tai lähettimien viereen tai 
käyttää niiden läheisyydessä.

Varoitus: Käyttäjää varoitetaan siitä, 
että muutokset, jotka eivät ole 
vaatimustenmukaisuudesta vastaavan 
tahon nimenomaisesti hyväksymiä, 
voivat  mitätöidä käyttäjän oikeuden 
laitteen käyttämiseen.
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Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen 
tai siirrä se
Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta
Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä 
kuin mihin vastaanotin on kytketty.
Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä tai 
asiantuntevalta radio-/TV-teknikolta.

toimenpiteistä:



7 Tavaramerkit

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat 
Bluetooth SIG, Inc:n omistamia 
rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD 
Hong Kong Holding Limited käyttää 
näitä merkkejä lisenssillä.
Muut tuotemerkit ja tuotenimet 
kuuluvat niiden omille haltijoilleen.

Bluetooth

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



8 Usein 
esitettyjä 
kysymyksiä

Äänenlaatu on huono, ja kuuluu särinää.
•    Bluetooth-laite on kantaman 

ulkopuolella. Vähennä kuulokkeiden ja 
Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai 
poista niiden väliset esteet.

• Lataa kuulokkeet.

Äänenlaatu on huono, kun suoratoisto 
tapahtuu matkapuhelimesta, se on hyvin 
hidas tai suoratoisto ei toimi lainkaan.
Varmista, että matkapuhelimesi ei 
ainoastaan tue (mono) HFP:tä vaan myös 
A2DP:tä ja että se on BT4.0x (tai uudempi) 
-yhteensopiva (katso "Tekniset tiedot" 
sivulla 9).

Kuulen musiikkia Bluetooth-laitteessa, 
mutta en voi hallita sitä (esim. toisto/ 
tauko/siirtyminen eteen-/taaksepäin).
Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee 
AVRCP:tä (katso "Tekniset tiedot" sivulla 9).

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian 
alhainen.
Jotkin Bluetooth-laitteet eivät voi yhdistää 
äänenvoimakkuuden tasoa kuulokkeisiin 
äänenvoimakkuuden synkronoinnin 
kautta. Tässä tapauksessa sinun on 
säädettävä Bluetooth-laitteen 
äänenvoimakkuutta itsenäisesti sopivan 
äänenvoimakkuuden saavuttamiseksi.

En voi liittää kuulokkeita toiseen 
laitteeseen, mitä teen?
• Varmista, että edellisen pariliitetyn 

laitteen Bluetooth-toiminto on kytketty 
pois päältä.

• Toista pariliitäntämenettely toisessa 
laitteessa (katso "Kuulokkeiden 
pariliitäntä matkapuhelimen kanssa" 
sivulla 5).

Lisätietoja, käy osoitteessa 
www.philips.com/support

Bluetooth-kuulokkeeni eivät kytkeydy 
päälle.
Akun varaustaso on alhainen. Lataa 
kuulokkeet.

En voi yhdistää 
Bluetooth-kuulokkeitani 
Bluetooth-laitteeseeni.
Bluetooth on poistettu käytöstä. Ota 
Bluetooth-toiminto käyttöön 
Bluetooth-laitteessa ja kytke 
Bluetooth-laite päälle ennen kuin kytket 
kuulokkeet päälle.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.
• Kuulokkeet voidaan liittää aiemmin 

pariliitettyyn laitteeseen. Sammuta 
liitetty laite tai siirrä se kantaman 
ulkopuolelle.

• Pariliitos on ehkä nollattu tai 
kuulokkeet on aiemmin pariliitetty 
toisen laitteen kanssa. Yhdistä 
kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen 
uudelleen käyttöoppaassa kuvatulla 
tavalla. (katso "Kuulokkeiden ja 
matkapuhelimen yhdistäminen" 
sivulla 5).

Bluetooth-kuulokkeeni on liitetty 
Bluetooth-stereojärjestelmällä 
varustettuun matkapuhelimeen, mutta 
musiikki toistuu vain matkapuhelimen 
kaiuttimesta.
Katso matkapuhelimesi käyttöopasta. 
Valitse kuunnellaksesi musiikkia 
kuulokkeiden kautta.
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