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1 Fontos 
biztonsági 
utasítások

Hallásvédelem

 A halláskárosodás elkerülése érdekében 
korlátozza a fejhallgató nagy hangerőn 
történő használatával töltött időt, és állítsa a 
hangerőt biztonságos szintre. Minél nagyobb 
a hangerő, annál rövidebb a biztonságos 
használat időtartama.

A fejhallgató használata során tartsa be a 
következő útmutatásokat.
• A készüléket ésszerű ideig, ésszerű 

hangerőn használja.
• Ügyeljen arra, hogy a hangerőt ne 

növelje folyamatosan, mivel a hallása 
alkalmazkodni fog az adott szinthez.

• Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, 
hogy ne hallja a környező zajokat.

• Fokozottan �gyeljen, vagy egy időre 
kapcsolja ki az eszközt a potenciálisan 
veszélyes helyzetekben.

• A fül- és fejhallgatók használatából 
eredő túlzott hangnyomás 
halláskárosodást okozhat.

• Nem ajánlott a fejhallgató használata 
vezetés közben úgy, hogy az mindkét 
fülét takarja, és egyes területeken ez 
törvénybe is ütközhet.

• Saját biztonsága érdekében kerülje a 
zene vagy telefonhívások okozta 
zavaró tényezőket a forgalomban 
vagy más, potenciálisan veszélyes 
környezetben.

Általános tudnivalók
A károsodás és rendellenes működés 
elkerülése érdekében:

Veszély

Vigyázat

Tárolási hőmérséklet és páratartalom
• Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet 

-20 °C (-4 °F) és 50 °C (122 °F) között van, 
legfeljebb 90% relatív páratartalom 
mellett.

• Olyan helyen használja, ahol a 
hőmérséklet 0 °C (32 °F) és 45 °C (113 °F) 
között van, legfeljebb 90%-os relatív 
páratartalom mellett.

• Az akkumulátor élettartama 
megrövidülhet túl magas vagy túl 
alacsony hőmérsékleti körülmények 
között.

• A nem megfelelő típusú akkumulátorra 
történő csere esetén fennáll a fejhallgató 
és az akkumulátor súlyos károsodásának 
kockázata (például egyes lítium alapú 
akkumulátor típusok esetében).2      HU

• Ne tegye ki a fejhallgatót fokozott hőhatásnak.
• Ne ejtse le a fejhallgatót.
• Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot 

fejhallgatóra. (Tekintse meg az adott termék 
IP-besorolását)

• Ne hagyja, hogy fejhallgatója vízbe merüljön.
• Ne töltse fel fejhallgatóját, ha a csatlakozó vagy 

az aljzat nedves.
• Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy 

súroló hatású tisztítószereket.
• Amennyiben a termék tisztításra szorul, 

használjon puha tisztítókendőt, szükség esetén 
minimális mennyiségű vízzel vagy enyhe 
szappanos folyadékkal megnedvesítve.

• A beépített akkumulátort nem szabad túlzott 
hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy 
hasonlónak kitenni.

• Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort 
helytelenül cserélik ki. Kizárólag az eredetivel 
megegyező, vagy annak megfelelő típust 
használjon.

• A megfelelő IP-besorolás elérése érdekében a 
töltőnyílás fedelét le kell zárni.

• Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe 
helyezése, mechanikai összezúzása vagy 
felvágása robbanást okozhat.

• Ha az akkumulátort rendkívül magas 
hőmérsékletű környezetben hagyják, az 
robbanáshoz, illetve gyúlékony folyadék vagy 
gáz szivárgásához vezethet.

• A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett 
akkumulátor robbanást okozhat, illetve 
előfordulhat gyúlékony folyadék vagy gáz 
szivárgása.



2 A vezeték 
nélküli 
Bluetooth- 
fejhallgató

A doboz tartalma

Philips TAK4607 vezeték nélküli 
fejhallgató gyerekeknek

Gyors beüzemelési útmutató

Egyéb eszközök
Olyan mobiltelefon vagy eszköz (pl. 
notebook, táblagép, 
Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.), 
amely támogatja a Bluetooth 
szabványt, és kompatibilis a 
fejhallgatóval (lásd: „Műszaki adatok”, 
9. oldal)

Köszönjük, hogy megvásárolta 
termékünket, és üdvözöljük a Philipsnél! A 
Philips által nyújtott támogatás teljes körű 
kihasználásához regisztrálja termékét a 
www.philips.com/welcome weboldalon.
Ez a Philips fejhallgató a következőket 
nyújtja:
•     Vezeték nélkül, kényelmesen 

bonyolíthat le hívásokat, miközben 
kezei szabadon maradnak

• Vezeték nélkül hallgathat zenét és 
vezérelheti a lejátszást

• Szabadon válthat a hívások és a 
zenelejátszás között

C típusú töltőkábel (csak töltésre)

Globális garancia

Biztonsági tájékoztató

Puha utazótok
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Fülbetét – 1 pár



A vezeték nélküli 
Bluetooth-fejhallgató 
áttekintése

LED-jelzőfény
C típusú töltőnyílás
Hangerő -
      Be-/kikapcsoló gomb / Hangerő +
Többfunkciós gomb (MFB)
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3 Első lépések

Az akkumulátor töltése

 Mielőtt használná a fülhallgatókat, helyezze 
őket a töltőtokba, és 2 órán keresztül töltse az 
akkumulátort az optimális kapacitás és 
élettartam érdekében.

• A károsodás elkerülése érdekében csak az 
eredeti USB töltőkábelt használja.

• A töltést megelőzően fejezze be a hívást, ha 
épp telefonál. Töltőre csatlakoztatáskor a 
fejhallgató kikapcsol.

Csatlakoztassa a mellékelt C típusú töltőkábelt:
• a fejhallgató C típusú töltőnyílásához; és
• egy számítógép 

töltő-/USB-csatlakozójához.

 A teljes feltöltés normál esetben 2 órát vesz 
igénybe.

A fejhallgató mobiltelefonnal 
történő párosítása

Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató 
teljesen fel van töltve, és kikapcsolt 
állapotban van.

A fejhallgató 5 percen keresztül 
marad párosítási üzemmódban.

A fejhallgató mobiltelefonjával történő 
első használata előtt végezze el a 
mobiltelefonnal való párosítást. A sikeres 
párosítás kizárólagos, titkosított 
kapcsolatot hoz létre a fejhallgató és a 
mobiltelefon között. A fejhallgató az utolsó 
4 eszközt tárolja a memóriájában. Ha 
négynél több eszközt próbál párosítani, a 
legkorábban párosított eszköz helyébe az 
új eszköz lép.

A LED töltés közben kék színnel 
világít, majd a fejhallgató teljes 
feltöltését követően kialszik.

Nyomja meg, és tartsa lenyomva 4 
másodpercig a      gombot, amíg a kék 
LED gyorsan villogni nem kezd.

Győződjön meg arról, hogy a 
mobiltelefon be van kapcsolva, és 
Bluetooth-funkciója aktiválva van.

Az alábbi példa a fejhallgató 
mobiltelefonnal való párosításának 
módját mutatja be.

Párosítsa össze a fejhallgatót 
mobiltelefonjával. Részletes 
információkért olvassa el a mobiltelefon 
felhasználói útmutatóját.

Kapcsolja be a mobiltelefon 
Bluetooth-funkcióját, majd válassza 
ki a Philips TAK4607 eszközt.
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Philips TAK4607

Tipp

Megjegyzés

1

2

3

4

1

2 Ha a ’rendszer kéri, adja meg a 
fejhallgató jelszavát: „0000” (négy nulla). 
A Bluetooth 3.0 vagy újabb szabvánnyal 
kompatibilis eszközök esetében nincs 
szükség jelszó megadására.



4 A fejhallgató 
használata

A fejhallgató Bluetooth- 
készülékhez történő 
csatlakoztatása

Kapcsolja be mobiltelefonját/ 
Bluetooth-eszközét.

A fejhallgató bekapcsolásához 
nyomja meg, és tartsa lenyomva a 
be-/kikapcsoló gombot.

A kék LED 1 másodpercre bekapcsol
A fejhallgató automatikusan az 
utoljára csatlakoztatott 
mobiltelefonhoz/Bluetooth-eszk
özhöz csatlakozik. Ha az utoljára 
csatlakoztatott eszköz nem 
érhető el, akkor a fejhallgató 
párosítás módba lép.

Híváskezelés és zenevezérlés
Be/ki

Feladat Gomb Művelet

A fejhallgató 
bekapcsolása

Főkapcsoló Nyomja meg, és 
tartsa lenyomva 
2 másodpercig

A fejhallgató 
kikapcsolása

Főkapcsoló Nyomja meg, és 
tartsa lenyomva 
4 másodpercig

A kék LED 1 
másodpercre 
bekapcsol

Zene vezérlése

Feladat Gomb Művelet
MFBZene lejátszása 

vagy 
szüneteltetése

Nyomja meg 
egyszer.

Nyomja meg 
egyszer.
Hosszan 
megnyomva
Hosszan 
megnyomva

Hangerő 
beállítása
Következő 
szám
Előző szám.

Hívásvezérlés
Feladat Gomb Művelet

Hívás fogadása/ 
befejezése
Hívás 
elutasítása.

MFB

MFB

Nyomja meg 
egyszer.
Hosszan 
megnyomva

Hívók közötti 
váltás hívás 
közben

MFB Nyomja meg 
kétszer.

 Ha a mobiltelefont/Bluetooth-eszközt a 
fejhallgató bekapcsolása után kapcsolja be, 
vagy azt követően aktiválja a 
Bluetooth-funkciót, akkor manuálisan kell a 
fejhallgatót a mobiltelefonnal/ 
Bluetooth-eszközzel  újracsatlakoztatnia.
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 Ha a fejhallgató 5 percen belül semmilyen 
Bluetooth-eszközhöz nem tud csatlakozni, 
akkor az akkumulátor kímélése érdekében 
automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés

Tipp

1

2



A fülhallgató további jelzőfény-állapotai

A fejhallgató 
állapota

Jelzőfény

A fejhallgató 
Bluetooth-eszközh
öz csatlakozik, 
miközben 
készenléti 
módban van, vagy 
amikor Ön zenét 
hallgat

A kék LED 4 
másodpercenként 
felvillan

A lejátszási időkorlát és a 
hangerőkorlát a Philips 
Headphones Appban 
állítható be.
Az alkalmazás letöltéséhez szkennelje 
be a QR-kódot / nyomja meg a 
„Letöltés” gombot, vagy keressen a 
„Philips Headphones” szóra az Apple 
App Store-ban vagy a Google Play-ben.

A fejhallgató 
készen áll a 
párosításra

A kék LED gyorsan 
villog

A fejhallgató be 
van kapcsolva, de 
egy Bluetooth- 
eszközhöz sincs 
csatlakoztatva

A kék LED 3 
másodpercenként 
felvillan, 
Sikertelen 
csatlakozás esetén 
a fejhallgató 5 
percen belül 
magától kikapcsol

Alacsony a 
töltöttségi szint

A kék LED percenként 
háromszor villan, 
amíg az akkumulátor 
le nem merül

Az akkumulátor 
teljesen fel van 
töltve

A kék LED nem 
világít
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• A lejátszási időkorlátot a Philips 
Headphones Appban lehet beállítani.

• 10 perccel azelőtt, hogy a hangerő elérné 
az előre beállított hangerőkorlátot, a 
‘Playtime limit enabled’ („Lejátszási 
időkorlát engedélyezve”) hangjelzés 
hallható.

Győződjön meg róla, hogy eszköze 
csatlakoztatva van a 
fejhallgatóhoz, és állítsa be a 
lejátszási időt a Philips 
Headphones Appban.

Lejátszási időkorlát:

a) A lejátszási időkorlát elérésekor 
a ‘Playtime limit enabled’ 
hangjelzés hallható, és a 
fejhallgatóban lejátszott zene 
megáll. 10 másodpercenként 
elhangzik a ‘Playtime limit 
enabled’ hangjelzés, amíg az 
akkumulátor le nem merül. A 
fejhallgatóhoz párosított 
készüléken a lejátszás eközben 
le fog állni;

b) Ha folytatni szeretné a lejátszást 
a csatlakoztatott eszközről, 
kapcsolja ki a fejhallgatót az 
eszközről való leválasztáshoz.

• Ha ugyanazon a napon kapcsolja be újra:
1. Ha a korábbi használat során nem 

érte el a lejátszási időkeretet, az 
idő az előző használat idejéhez 
fog hozzáadódni, és az a) 
pontban leírtak vonatkoznak rá.

2. Ha a korábbi használat során 
elérte a lejátszási időkeretet, 
kövesse a leírást az a) ponttól.

3. Ha szeretné visszaállítani a 
lejátszási időkorlátot, válassza a 
„soha” lehetőséget a Philips 
Headphones App lejátszási 
időkorlátjánál.

• Másnap a lejátszási időkorlát 
időzítője visszaáll, és 0 percről indul.
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1. Ha a fejhallgató hangereje 
magasabb, mint az alkalmazásban 
előre beállított hangerőkorlát, a 
fejhallgató hangereje 1 
percenként csökken a  ‘Volume 
limit enabled’ hangjelzés mellett, 
amíg el nem éri az előre beállított 
hangerőt.

2. Ha a fejhallgató hangereje azonos 
vagy alacsonyabb, mint az 
alkalmazásban előre beállított, a 
hangerő nem változik.

a) Győződjön meg róla, hogy 
eszköze csatlakoztatva van a 
fejhallgatóhoz, és állítsa be a 
hangerőkorlátot a Philips 
Headphones Appban.

• A hangerőkorlát a Philips 
Headphones Appban állítható be:

• A  ‘Volume limit enabled’ 
(„Hangerőkorlát engedélyezve”) 
hangutasítás akkor aktiválódik, ha a 
fejhallgató hangereje magasabb, 
mint a Philips Headphones Appban 
előre beállított hangerő.

• A fejhallgató ki- és bekapcsolásakor 
a hangerőkorlát újraindul.

• Másnap az időzítő visszaáll. Ha ismét 
aktiválni szeretné, állítsa be a 
hangerőkorlátot.

Hangerőkorlát:

Megjegyzés

1. Javasoljuk, hogy a Philips Headphones App a 
szülők eszközén legyen, hogy a beállítások ne 
változzanak.

2. Ha a fejhallgató használatakor nem hallja a 
hangot, ellenőrizze, hogy aktiválva van-e a 
lejátszási időkorlát.

3. A lejátszási időkorlát a „hangerő +” és a 
„hangerő -” gombok 5 másodperces egyidejű 
megnyomásával állítható vissza. Ez visszaállítja a 
fejhallgatót a gyári beállításokra.

Beállítások

! Hangerőkorlát 70% >

30 percLejátszási időkorlát >

Termékinformáció

Szoftverfrissítés

Az alkalmazásról

>

30 perc >

>

Kezdőoldal Beállítások

Beállítások

! Hangerőkorlát 70% >

30 percLejátszási időkorlát >

Product information

Software update

About

>

30 min >

>

Home Settings

Lejátszási időkorlát

30 perc

1 ó

2 ó

3 ó

4 ó

Soha

Kész

Beállítások

! Hangerőkorlát 70% >

30 percLejátszási időkorlát >

Product information

Software update

About

>

30 min >

>

Home Settings

Hangerőkorlát

50%

60%

70%

80%

90%

Soha

Kész

2021.02.10.,szerda

Hangterhelési szint<

0,5 ó 50dB 66dB

—— —— ——

2021.02.08.,hétfő

—— —— ——

—— —— ——

—— —— ——

—— —— ——

—— —— ——

Fülhallgató hangüzemmódja

dB/átl. óra/átl.

Kezdőoldal Beállítások

Fejhallgató
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5 Műszaki 
adatok

 A speci�kációk előzetes értesítés nélkül 
változhatnak.

Megjegyzés

• HFP (Hands-Free Pro�le)
• A2DP (Fejlett audióelosztási 

pro�l)
• AVRCP (Audio-videó távirányító 

pro�l)

• Zenelejátszási idő: 5 óra
• Beszélgetési idő: 4 óra
• Készenléti idő: 80 óra
• Töltési idő: 2 óra
• Újratölthető lítium-polimer 

akkumulátor (200 mAh)
• Bluetooth-verzió: 5.2
• Kompatibilis Bluetooth-pro�lok:

• Támogatott hangkodekek: SBC
• Frekvenciatartomány: 2,402 - 2,480 GHz
• Adóteljesítmény: < 10 dBm
• Működési hatótávolság: Legfeljebb       

10 méter (33 láb)
• 1 mikrofonos környezeti zajszűrés
• Automatikus kikapcsolás
• USB-C port a töltéshez
• Alacsony töltöttségre vonatkozó 

�gyelmeztetés: elérhető
• IPX5



Az EMF irányelveknek 
való megfelelés
Ez a termék megfelel az elektromágne-
ses mezőknek való kitettségre vonatkozó 
összes vonatkozó szabványnak és 
előírásnak.

A beépített akkumulátor 
eltávolítása
Ha az Ön országában nincs elektronikai 
termékek gyűjtésére/újrahasznosítására 
szolgáló rendszer, akkor a fejhallgató 
kidobása előtt az akkumulátor 
eltávolításával és újrahasznosításával 
védheti a környezetet.

• Az akkumulátor eltávolítása előtt 
győződjön meg róla, hogy a fejhallgató 
semmihez sincs csatlakoztatva.

6 Nyilatkozatok

Az MMD Hong Kong Holding Limited ezúton 
kijelenti, hogy ez a termék megfelel a RED 
Directive 2014/53/EU rádióberendezések 
forgalmazására vonatkozó irányelv alapvető 
követelményeinek és egyéb vonatkozó 
rendelkezéseinek, valamint a UK Radio 
Equipment Regulations SI 2017 No 1206 
rádióberendezésekre vonatkozó 
szabályzatnak. A megfelelőségi nyilatkozatot 
a www.philips.com/support oldalon találja.

Megfelelőségi nyilatkozat

A régi termék és akkumulátor 
ártalmatlanítása

Ezt a terméket kiváló minőségű, 
újrahasznosítható és újrafelhasználható 
anyagok és alkatrészek felhasználásával 
tervezték és gyártották.

Ez a szimbólum a terméken azt jelzi, 
hogy a termék a European Directive 
2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozik.

Ez a szimbólum azt jelöli, hogy a termék a 
European Directive 2013/56/EU irányelv hatálya 
alá tartozó beépített újratölthető akkumulátort 
tartalmaz, amely nem ártalmatlanítható a normál 
háztartási hulladékkal együtt. Határozottan 
javasoljuk, hogy vigye el termékét egy hivatalos 
gyűjtőpontra vagy egy Philips szervizközpontba, 
és egy szakemberrel távolíttassa el az újratölthető 
akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és 
elektronikai termékek, valamint az újratölthető 
akkumulátorok helyi elkülönített gyűjtési 
rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha 
ne dobja ki a terméket és az újratölthető 
akkumulátorokat a normál háztartási hulladékkal 
együtt. A régi termékek és az újratölthető 
akkumulátorok helyes ártalmatlanítása segít 
megelőzni a környezetre és az emberi egészségre 
gyakorolt káros hatásokat.
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Környezetvédelmi 
információk
Minden szükségtelen csomagolást 
elhagytunk. Igyekeztünk a csomagolást 
könnyen elkülöníthetővé tenni erre a 
három anyagra: karton (doboz), 
polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén 
(zsákok, védőhab lap). Az Ön rendszere 
olyan anyagokból áll, amelyek 
újrahasznosíthatók és 
újrafelhasználhatók, ha egy erre 
szakosodott cég szereli szét őket. Kérjük, 
tartsa be a helyi előírásokat a 
csomagolóanyagok, a lemerült 
akkumulátorok és a használt készülékek 
ártalmatlanítására vonatkozóan.

Megfelelőségi nyilatkozat
Az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. 
részében foglaltaknak. A működés a 
következő két feltételhez kötött:
1. A készülék semmilyen káros 

interferenciát nem okozhat, valamint
2. az eszköznek el kell viselnie minden 

kapott interferenciát, a nem kívánt 
működést okozó interferenciát is 
beleértve.

FCC szabályok
A berendezés a bevizsgálása alapján 
megfelel a B osztályú digitális 
eszközökhöz az FCC előírások 15. 
szakasza értelmében előírt 
határértékeknek. A határértékek lakott 
területen ésszerűen elvárható védelmet 
biztosítanak a káros interferenciával 
szemben. A berendezés rádiófrekvenciás 
energiát hoz létre, alkalmaz, és 
sugározhat, valamint ha nem az 
utasításoknak megfelelően helyezik 
üzembe, illetve használják, zavarhatja a 
rádiófrekvenciás kommunikációt.
Nincs azonban garancia arra, hogy egy 
adott kon�gurációban nem lép fel 
interferencia. Amennyiben a berendezés 
zavarja a rádió- vagy televízióadás vételét 
(ezt a berendezés be- vagy 
kikapcsolásával lehet megállapítani), a 
felhasználó megpróbálhatja az 

FCC Sugárterhelési Nyilatkozat:
Ez a berendezés megfelel az FCC által a 
nem ellenőrzött környezetre 
meghatározott sugárterhelési 
határértékeknek.
Ez az adókészülék nem helyezhető más 
antenna vagy adókészülék mellé, és nem 
működtethető összekapcsolva.

Kanada:
Ez a készülék olyan engedélymentes 
adó(kat)/vevő(ket) tartalmaz, amely(ek) 
eleget tesz(nek) Kanada Innovációs, 
Tudományos és Gazdasági Fejlesztési 
hivatala (ISED) engedélymentes RSS 
szabványának. A működés a következő két 
feltételhez kötött: (1) a készülék semmilyen 
interferenciát nem okozhat, és (2) A 
készüléknek el kell viselnie minden kapott 
interferenciát, a nem kívánt működést 
okozó interferenciát is beleértve.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
IC Sugárterhelési Nyilatkozat:
Ez a berendezés megfelel a kanadai, nem 
ellenőrzött környezetre meghatározott 
sugárterhelési határértékeknek.
Ez az adókészülék nem helyezhető más 
antenna vagy adókészülék mellé, és nem 
működtethető összekapcsolva.

Vigyázat: Felhívjuk a felhasználó �gyelmét, 
hogy a terméken a megfelelőségért felelős 
fél kifejezett hozzájárulása nélkül 
végrehajtott bármilyen változtatás vagy 
módosítás érvénytelenítheti a berendezés 
felhasználó általi működtetésének jogát.
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Állítsa át vagy helyezze át a 
vevőantennát
Növelje meg a készülék és a 
vevőkészülék közötti távolságot.
A berendezést csatlakoztassa a 
vevőegységtől eltérő áramkörhöz 
tartozó elektromos aljzathoz.
Amennyiben segítségre van szüksége, 
konzultáljon a viszonteladójával vagy 
egy rádiókhoz/ TV-khez értő 
szakemberrel.

interferenciát a következő lépésekkel 
megszüntetni:



7 Védjegyek

A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó 
logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában 
álló bejegyzett védjegyek, amelyeknek az 
MMD Hong Kong Holding Limited általi 
használata engedéllyel történik.
A további védjegyek és márkanevek a 
tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Bluetooth

A Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban 
és más országokban bejegyzett védjegye.
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8 Gyakran 
ismétlődő 
kérdések

Gyenge az hangminőség, és kattogó zajt 
lehet hallani.
•    A Bluetooth-eszköz hatótávolságon 

kívül van.  Csökkentse a fejhallgató és a 
Bluetooth-eszköz közötti távolságot,  
vagy távolítsa el a közöttük lévő 
akadályokat.

• Töltse fel fejhallgatóját.

Mobiltelefonról történő közvetítés 
esetén gyenge a hangminőség, nagyon 
lassú, vagy a közvetítés egyáltalán nem 
működik.
Győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja 
nem csak a (monó) HFP, hanem az A2DP 
pro�lt is támogatja, és kompatibilis a 
BT4.0x (vagy újabb) szabvánnyal (lásd: 
„Műszaki adatok”, 9. oldal)

Hallom a zenét, de nem tudom 
Bluetooth-eszközömön a lejátszást 
vezérelni (például lejátszás/ szünet/ 
előreugrás/ visszaugrás).
Győződjön meg róla, hogy a 
Bluetooth-hangforrás támogatja az 
AVRCP-pro�lt (lásd: „Műszaki adatok” 9. 
oldal).

A fejhallgató hangereje túl alacsony.
Egyes Bluetooth-eszközök nem tudják a 
hangerőszintet a 
hangerő-szinkronizáláson keresztül a 
fejhallgatóéval összekapcsolni. Ilyen 
esetben a megfelelő hangerőszint 
eléréséhez külön állítsa be a hangerőt 
Bluetooth-eszközén.

Nem tudom csatlakoztatni a fülhallgatót 
más készülékhez. Mit tegyek?
• Győződjön meg róla, hogy a korábban 

párosított eszköz Bluetooth-funkciója 
ki van kapcsolva.

• Ismételje meg a párosítási műveletet a 
második eszközzel (lásd: „A fejhallgató 
párosítása a mobiltelefonnal”, 5. oldal).

További támogatásért
látogasson el a www.philips.com/support 
oldalra

A Bluetooth-fejhallgatóm nem kapcsol be.
Az akkumulátor töltöttsége alacsony. 
Töltse fel a fejhallgatót.

Nem tudom párosítani a Bluetooth- 
fejhallgatómat a Bluetooth- 
eszközömmel.
A Bluetooth-funkció ki van kapcsolva. 
Engedélyezze a Bluetooth-funkciót 
Bluetooth-eszközén, és a fejhallgató 
bekapcsolása előtt kapcsolja be a 
Bluetooth-eszközt.

A Bluetooth-eszköz nem találja a 
fejhallgatót.
• Előfordulhat, hogy a fejhallgató egy 

másik, korábban már párosított 
eszközhöz csatlakozik. Kapcsolja ki, 
vagy vigye hatótávolságon kívülre a 
csatlakoztatott eszközt.

• Előfordulhat, hogy a párosítás 
törlődött, vagy a fejhallgatót 
korábban egy másik eszközzel 
párosították. Párosítsa újra a 
Bluetooth-eszközt a használati 
útmutatóban leírt módon. (Lásd: „A 
fejhallgató párosítása a 
mobiltelefonnal”, 5. oldal.)

Bluetooth-fejhallgatóm egy 
Bluetooth-kompatibilis, sztereó 
lejátszásra alkalmas mobiltelefonhoz 
kapcsolódik, de a zene csak a 
mobiltelefon hangszórójából szól.
Olvassa el a mobiltelefon használati 
útmutatóját. Válassza ki a fejhallgatón 
keresztüli zenehallgatási módot.
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