
 
 
 

 
 
 
 
 

Naudotojo vadovas 
Užregistruokite gaminį ir sulaukite pagalbos adresu 

www.philips.com/support 
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1. Svarbios saugos instrukcijos 

Klausos apsauga 

 
Pavojus 
 Siekiant išvengti klausos pažeidimų, apribokite ausinių naudojimo laiką 

klausantis dideliu garsu ir sumažinkite garsą iki saugaus lygio. Kuo garsiau 
klausotės, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas. 

 
Naudodamiesi ausinėmis, būtinai laikykitės šių nurodymų. 

 Klausykite ne per garsiai ir ne per ilgai.  

 Stenkitės nuolat negarsint, nes klausa prisitaiko. 

 Nenustatykite tokio garsumo, kad nebegalėtumėte girdėti kas vyksta aplink 
jus. 

 Potencialiai pavojingose situacijose turėtumėte būti atsargūs arba laikinai 
nutraukti naudojimą.  

 Per didelis garso slėgis iš ausinių gali sukelti klausos praradimą. 

 Nerekomenduojama vairuoti ant abiejų ausų užsidėjus ausines. Kai kuriose 
vietovėse tai gali būti baudžiama įstatymu. 

 Saugumui užtikrinti, eismo metu neleiskite, kad jus blaškytų muzika ar 
telefono skambučiai ar kita potencialiai pavojinga aplinka. 

Bendroji informacija 
Siekiant išvengti gedimų 

Dėmesio 
 Neleiskite, kad ausines veiktų per didelis karštis.  
 Nemėtykite ausinių.  
 Ant ausinių neturi lašėti ar patekti purslų.  
 Neleiskite ausinių merkti į vandenį.  
 Nenaudokite valymo priemonių, kurio sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno 

ar abrazyvinių medžiagų.  
 Gaminio valymui naudokite minkštą šluostę, jei reikia, sudrėkinkite su nedideliu 

kiekiu vandens ar praskiestu švelniu muilu. 
 Integruotas akumuliatorius neturi būti veikiamas pernelyg didelio karščio, pvz., 

saulės šviesos, ugnies ar pan.  
 Netinkamai įdėjus baterijas galimas sprogimo pavojus. Keiskite tik tokiomis 

pačiomis ar panašaus tipo baterijomis. 
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Apie naudojimo ir sandėliavimo temperatūros ir drėgnumo sąlygas   
 Temperatūra sandėliavimo metu: -10 °C – 65 °C. Temperatūra naudojimo metu 

45 °C (maks.) (santykinis drėgnumas iki 90 %). 

 Esant aukštai arba žemai temperatūrai akumuliatoriaus išsikrovimo laikas gali 
būti trumpesnis. 
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2. Jūsų Bluetooth belaidės ausinės 
Sveikiname su pirkiniu ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami pasinaudoti „Philips“ 
siūloma pagalba, užregistruokite gaminį adresu www.philips.com/welcome. 
Naudodamiesi šiomis „Philips“ belaidėmis ausinėmis, jūs galėsite: 

 mėgautis patogiu belaidžiu ryšiu; 

 Skambučiai be rankų; mėgautis ir valdyti belaidę muziką; 

 perjungti tarp skambučių ir muzikos. 
 

Kas yra dėžėje 
 

 
 
„Philips“ „True Wireless“ ausinės „Philips SHB2505“ 
 

 
 
Keičiamos guminės ausų dėklai x 2 poros 
 

 
 
Įkrovimo dėklas 
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USB įkrovimo kabelis (tik įkrovimui) 
 

 
 
Greitojo paleidimo vadovas 
 

Kiti prietaisai 
Mobilusis telefonas arba prietaisas (pvz., planšetinis kompiuteris, Bluetooth 
adapteriai, MP3 grotuvai ir t. t.), palaikantys Bluetooth ir suderinami su ant galvos 
dedamomis ausinėmis (žr. „Techniniai duomenys“ 10 psl.) 
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Jūsų Bluetooth belaidžių ausinių apžvalga 
 

 
 
 
1. Mikrofonas 
2. Mikrofonas 
3. LED indikatorius (ausinės) 
4. Mikro USB įkrovimo lizdas 
5. LED indikatorius (įkrovimo dėklas) 
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3. Pradžia 

Akumuliatoriaus įkrovimas 

Pastaba. 
 Prieš ant galvos dedamų ausinių naudojimą pirmąjį kartą, įdėkite ausines į 

įkrovimo dėklą ir 3 valandas kraukite akumuliatorių, kad pasiektumėte optimalią 
akumuliatoriaus talpą ir naudojimo trukmę. 

 Siekdami išvengti sugadinimo, naudokite tik originalų USB įkrovimo kabelį. 
 Pirmiausia užbaikite skambutį ir tik tada pradėkite ausinių įkrovimą, nes 

prijungus ausines įkrovimui jos išjungiamos. 

 

Įkrovimo dėklas 

Vieną USB kabelio galą prijunkite prie įkrovimo dėklo, o kitą – prie maitinimo 
šaltinio. 
Krovimo dėklas pradeda krauti. 
Įkrovimo procesas patvirtinimas priekinėje pusėje mėlynai šviečiantis LED. 
Kai įkrovimo dėklas pilnai įkrautas, mėlyna šviesa užgęsta. 
 

 
 

Patarimas 
 Įkrovimo dėklas naudojamas kaip nešiojamas atsarginis akumuliatorius ausinėms 

įkrauti. Kai įkrovimo dėklas pilnai įkrautas, jis palaiko 3 ausinių pilnos įkrovos 

ciklus. 

 

Ant galvos dedamos ausinės 

Į įkrovimo dėklą įdėkite ausines. 
� Pradedamas ausinių įkrovimo procesas. 

 Jis patvirtinimas baltai šviečiančiomis LED lemputėmis ant ausinių. 
 Kai ausinės pilnai įkraunamos, balta šviesa užgęsta. 
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Patarimas 
 Paprastai pilna įkrova pasiekiama per 2 valandas (ausinių arba įkrovimo dėklo). 

Ausinių siejimas su Bluetooth įrenginiu pirmąjį kartą 
 
1. Įsitikinkite, kad ausinės visiškai įkrautos. 
2. Iš įkrovimo dėklo išimkite abi ausinių dalis, ausinės įsijungs automatiškai, 

pereidamos į susiejimo modelį ir atsiras ryšys tarp kairės ir dešinės ausinių. 

 
 

� Pasigirs „Power on“ (įjungta) ir „Pairing“ (siejama). Tada susiejus dešinėje ausinėje 
pasigirs „Right channel“ (dešinysis kanalas) ir kairėje ausyje – „Left Channel“ (kairysis 
kanalas). 
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� Kairėje ausinėje girdisi „Pairing“ (siejimas) ir LED mirksi baltai ir mėlynai.  
� Šiuo momentu ausinių sistema yra siejimo režime ir parengti susieti su „Bluetooth“ 

prietaisu (pvz., mobiliuoju telefonu). 

3. Bluetooth įrenginyje įjunkite Bluetooth funkciją. 
4. Susiekite ant galvos dedamas ausines su Bluetooth įrenginiu. Vadovaukite 

Bluetooth įrenginio naudotojo vadovu. 
� Dešinėje ausinėje pasigirs „Connected“ (prisijungta) ir ant abiejų ausinių 5 sekundes 

švies LED. Savo įrenginį galite naudoti muzikai groti arba skambinti. 

 

Pastaba. 
 Įjungus, jei ausinės negali rasti Bluetooth įrenginio prie kurio anksčiau jungėsi, 

jos automatiškai persijungs į siejimo režimą. 

 
Žemiau pateiktas pavyzdys kaip susieti ant galvos dedamas ausines su Bluetooth 
įrenginiu. 
 
5. Bluetooth įrenginyje įjunkite Bluetooth funkciją, pasirinkite Philips SHB2505. 
6. Jei prašo, įveskite ausinių slaptažodį „0000“. Jei įrenginio Bluetooth versija yra 

Bluetooth 3.0 ar aukštesnę, slaptažodžio įvesti nereikia. 
 

 
 

Atskiros ausinės siejimas (Mono režimas) 
1. Iš įkrovimo dėklo išimkite dešiniąją ausine („pagrindinis įrenginys“), ausinė 

automatiškai įsijungs. Dešinėje ausinėje pasigirs „Power on“ (įjungta). 

 
2. Įrenginyje įjunkite Bluetooth funkciją, atlikite paiešką „Philips SHB2505“, 

paslieskite, kad prisijungtumėte. (Žr. 6 psl.) 
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3. Jei susieti pavyksta, pasigirs „connected“ (sujungta) ir indikatorius užges. 
 

Pastaba. 
 Jei įjungiamas tik kairysis ausinės kanalas, jis negali prisijungti prie Bluetooth 

įrenginio, turi būti įjungtas „dešinysis kanalas“ ir jie abu tarpusavyje susieti. 

 

Ant galvos dedamų ausinių siejimas su kitu Bluetooth 
įrenginiu 

Jei yra kitas Bluetooth įrenginys, kurį norite susieti su ant galvos dedamomis 
ausinėmis, patikrinkite ar kituose anksčiau susietuose ar prijungtuose įrenginiuose 
Bluetooth funkcija išjungta. Tuomet atlikite veiksmus, nurodytus skirsnyje „Ausinių 
siejimas su Bluetooth įrenginiu pirmąjį kartą“. 
 

Pastaba. 
 Jei yra kitas Bluetooth įrenginys, kurį norite susieti su ant galvos dedamomis 

ausinėmis, patikrinkite ar kituose anksčiau susietuose ar prijungtose įrenginiuose 
Bluetooth funkcija išjungta. Tuomet atlikite veiksmus, nurodytus skirsnyje 
„Ausinių siejimas su Bluetooth įrenginiu pirmąjį kartą“. 
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4. Ant galvos dedamų ausinių 
naudojimas 

Ant galvos dedamų ausinių pakartotinis siejimas su 
Bluetooth įrenginiu 
1. Bluetooth įrenginyje įjunkite Bluetooth funkciją. 
2. 2 Iš įkrovimo dėklo išimkite abi ausines, ant galvos dedamos ausinės įsijungs ir 

automatiškai susijungs. 
� Neprijungus jokio įrenginio, ausinės automatiškai išsijungs po 3 minučių. 
� Dabar abi ausinės yra sujungtos, ir automatiškai susietos tarpusavyje. 
� Ausinės ieškos paskutiniojo prijungto Bluetooth įrenginio ir prie jo prisijungs 

automatiškai. Jei įrenginys, prie kurio jungtasi paskutinį kartą nepasiekiamas, ausinės 
ieškos ir prisijungs prie priešpaskutinio prijungto įrenginio. 

Patarimas 
 Prie ausinių vienu metu negalima prijungti daugiau nei 1 įrenginio. Jei turite du 

prijungtus Bluetooth įrenginius, įjunkite tik to įrenginio Bluetooth funkciją, prie 
kurio norite prijungti. 

 Jei įjungsite Bluetooth įrenginio Bluetooth funkciją po to, kai įjungėte ausines, 
ausines su įrenginiu turėsite susieti rankiniu būdu per įrenginio Bluetooth meniu. 

 

Pastaba. 
 Prie ausinių vienu metu negalima prijungti daugiau nei 1 įrenginio. Jei turite du 

prijungtus Bluetooth įrenginius, įjunkite tik to įrenginio Bluetooth funkciją, prie 
kurio norite prijungti. 

 Jei įjungsite Bluetooth įrenginio Bluetooth funkciją po to, kai įjungėte ausines, 
ausines su įrenginiu turėsite susieti rankiniu būdu per įrenginio Bluetooth meniu. 

 

Įjungimas / išjungimas 

Daugiafunkcis 

Užduotis Daugiafunkcis mygtukas Operacija 

Įjungti ausines. Ant galvos dedamos 
ausinės 

Iš įkrovimo dėklo išimkite 
ausines. 

Išjungti ausines. Dešinioji / kairioji ausinė Į įkrovimo dėklą įdėkite 
abi ausines. Paspauskite ir 
palaikykite 5 sekundes. 
Baltas LED sumirksės 3 



LT 14 
 

kartus. 

Skambučių ir muzikos valdymas 

Muzikos valdymas 

Užduotis Daugiafunkcis mygtukas Operacija 

Muzikos leidimas arba 
pristabdymas 

Dešinioji / kairioji ausinė Paspausti vieną kartą 

Eiti pirmyn Dešinioji ausinė Paspauskite ir palaikykite 
2 sekundes 

Eiti atgal Kairioji ausinė Paspauskite ir palaikykite 
2 sekundes 
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Skambučio valdymas 

Užduotis Daugiafunkcis mygtukas Operacija 

Atsiliepti į skambutį / 
užbaigti pokalbį 

Dešinioji / kairioji ausinė Paspausti vieną kartą 

Atmesti skambutį Dešinioji / kairioji ausinė Paspausti ir palaikyti 2 
sekundes 

Perjungti pašnekovą 
skambučio metu 

Dešinioji / kairioji ausinė Paspausti ir palaikyti 2 
sekundes 

 

Valdymas balsu 

Užduotis Daugiafunkcis mygtukas Operacija 

„Siri“ / „Google“ Dešinioji / kairioji ausinė Spauskite dukart. 

 

LED indikatorių būsena 

Ausinių būsena Indikatorius 

Ausinės prijungtos prie Bluetooth 
įrenginio. 

Balta LED lemputė šviečia 5 sekundes. 

Ausinės įjungtos Baltas LED sumirksi 2 kartus. 

Ausinės siejimo režime. Mirksi mėlynas ir baltas LED. 

Ausinės įjungtos bet neprijungtos prie 
Bluetooth įrenginio. 

Mirksės mėlynas ir baltas LED. 
Neprijungus, ausinės po 3 minučių 
išsijungs. 

Žemas įkrovos lygis (ausinių). Ausinėse girdisi „battery low“ (žemas 
įkrovos lygis). 

 Baltas LED mirksės po 2 kartus kas 3 
minutes. 

Akumuliatorius visiškai įkrautas. LED nešviečia. 

 

Akumuliatoriaus LED indikatoriaus ant ausinių būsena 

Rodomas akumuliatoriaus indikatorius and Bluetooth įrenginio jį prijungus prie 
ausinių. 
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LED indikatorius ant įkrovimo dėklo 

Įkraunant ausines, šviečia mėlynas LED 
 4 mėlyni LED šviečia, kai yra 75–100 % įkrova 
 3 mėlyni LED šviečia, kai yra 50-75% įkrova 
 2 mėlyni LED šviečia, kai yra 25-50% įkrova 
 1 mėlyni LED šviečia, kai yra 0-25% įkrova 
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Akumuliatoriaus LED indikatorius ant įkrovimo dėklo su USB 
kabeliu 

Įkraunant ausines, mėlyno LED būsena: 
 4 mėlyni LED šviečia, kai yra 70–100 % įkrova 
 2 mėlyni LED šviečia, o 3-iasis LED mirksi kas sekundę, kai yra 50-75 % įkrova 
 1 mėlynas LED šviečia, o 2-asis LED mirksi kas sekundę, kai yra 25-50% įkrova 
 1 mėlynas LED mirksi, kai yra 0-25% įkrova 

 

 
 

Kaip dėvėti 
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5. Ausinių gamyklinių nustatymų 
atstatymas 

Susidūrę su bet kokia susiejimo arba prisijungimo problema, galite atlikti toliau 
nurodytą procedūrą, kad atkurtumėte gamyklinius ausinių nustatymus. 
1. Bluetooth įrenginyje atsidarykite Bluetooth meniu ir iš įrenginių sąrašo 

pašalinkite Philips SHB2505. 
2. Bluetooth įrenginyje išjunkite Bluetooth funkciją. 
3. Į įkrovimo dėklą įdėkite abi ausines. Paspauskite kairiosios ir dešiniosios ausinės 

funkcinį mygtuką ir palaikykite 5 sekundes. 
� Iš Iš įkrovimo dėklo išimkite abi ausines, ant galvos dedamos ausinės įsijungs 

automatiškai. Pasigirs „Power on“ (įjungta) ir „Pairing“ (siejama). 
� Tada susiejus dešinėje ausinėje pasigirs „Right channel“ (dešinysis kanalas) ir kairėje 

ausinėje – „Left Channel“ (kairysis kanalas). Ant dešiniosios ausinės esantis LED 
mirksi baltai ir mėlynai 3 minutes. Dešiniajame kanale pasigirs „Connected“ 
(prijungta).  

� Tada, ant dešiniosios ausinės esantis LED mirksės baltai ir mėlynai 3 minutes. 

4. Norėdami susieti ant galvos dedamas ausines su Bluetooth įrenginiu, Bluetooth 
įrenginyje įjunkite Bluetooth funkciją, pasirinkite Philips SHB2505. 
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6. Techniniai duomenys 
Ant galvos dedamos ausinės 
 Muzikos klausymosi trukmė: 3 valandos (papildomos 9 val. su įkrovimo dėklu) 
 Pokalbių trukmė: 2,5 valandos (papildomos 7 val. su įkrovimo dėklu) 
 Budėjimo trukmė: 60 valandų 
 Įkrovimo trukmė: 2 valandos 
 Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius: 

50 mAh kiekvienoje ausinėje 
 Bluetooth versija: 5.0 
 Suderinami Bluetooth profiliai 

o HSP (laisvųjų rankų profilis, ang. Hands-Free Profile - HFP) 
o A2DP (ang. Advanced Audio Distribution Profile - pažangaus garso 

paskirstymo profilis)  
o AVRCP (ang. Audio Video Remote Control Profile - Garso ir vaizdo 

nuotolinio valdymo profilis) 
 Palaikomas garso kodekas: SBC 
  Dažnių intervalas: 2,4 GHz 
 Siųstuvo galia: <4 dBm 
 Veikimo sritis: Iki 10 metrų (33 pėdų) 

 
Įkrovimo dėklas 
 Įkrovimo trukmė: 2 val. 
 Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius: 500mAh 

 

Pastaba. 
 Specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.  
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7. Pastaba 

Atitikties deklaracija 
Šiuo „MMD Hong Kong Holding Limited“ skelbia, kad šis gaminys tenkina pagrindinius 
ir kitus atitinkamų Direktyvos 2014/53/EB nuostatų reikalavimus. Atitikties 
deklaraciją galite rasti adresu www.p4c.philips.com 
 

Panaudoto gaminio ir akumuliatoriaus išmetimas 

 
Mūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir dalių, 
kurias galima perdirbti ir naudoti iš naujo. 
 

 
Šis simbolis reiškia, kad gaminiui taikomi Europos direktyvos 2012/19/EB 
reikalavimai. 
 

 
Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra integruotų akumuliatorių, kuriems taikomi 
Europos direktyvos 2013/56/EB reikalavimai ir jie negali būti išmetami su buitinėmis 
atliekomis. Primygtinai rekomenduojame nunešti produktą į oficialų surinkimo 
punktą ar „Philips“ aptarnavimo centrą, kuriame profesionalas išimtų įkraunamą 
akumuliatorių. 
Susipažinkite su vietinėmis atskiro surinkimo sistemomis, skirtomis elekros ir 
elektroniniams produktams ir įkraunamoms baterijoms ar akumuliatoriams. 
Vadovaukitės vietiniais įstatymais ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų ar 
akumuliatorių su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis. Tinkamas naudotų produktų ir 
baterijų išmetimas leidžia išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmogaus sveikatai. 
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Integruoto akumuliatoriaus išėmimas 

Jei jūsų šalyje nėra elektroninių produktų surinkimo / perdirbimo sistemos, aplinką 
galite apsaugoti išimdami akumuliatorių ir atiduodami jį perdirbimui prieš išmesdami 
ausines. 
 Prieš išimant akumuliatorių, ant galvos dedamos ausinės turi būti atjungtos nuo 

įkrovimo dėklo. 
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Prieš išimant akumuliatorių, iš įkrovimo dėklo turi būti ištrauktas USB įkrovimo 
kabelis. 
 

 
 

EMF atitiktis 
Šis produktas atitinka visus taikomus elektromagnetinių laukų poveikiui taikomus 
standartus ir reglamentus. 
 

Aplinkos apsaugos informacija 
Nebuvo pateikta jokia nereikalinga pakuotė. Mes stengėmės, kad pakuotę būtų 
lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutę), polistireno putas (apsaugą) ir 
polietileną (maišus, apsauginį putų lakštą). Jūsų sistema susideda iš medžiagų, kurias 
galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei ją išardo specializuota įmonė. Laikykitės 
vietinių taisyklių dėl pakavimo medžiagų, išeikvotų baterijų ir senų įrenginių šalinimo. 
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Prekių ženklai 

Bluetooth 

Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys 
„Bluetooth SIG, Inc.“, ir bet koks „MMDH Hong Kong Limited“ tokių ženklų 
naudojimas yra licencijuotas. 
 

„Siri“ 

„Siri“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. 
 

„Google“ 

„Google“ ir „Google“ logotipas yra registruotieji „Google Inc.“ prekių ženklai. 
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8. Dažnai užduodami klausimai 
Mano Bluetooth ausinės neįsijungia 

Akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas. Įkraukite ausines. 
 
Negaliu susieti ant galvos dedamas ausinių su Bluetooth įrenginiu. 

Bluetooth išjungtas. Bluetooth įrenginyje įjunkite Bluetooth funkciją ir įjunkite 
Bluetooth įrenginį prieš įjungdami ausines. 
 
Siejimas neveikia 

 Įdėkite abi ausines į įkrovimo dėklą. 
 Patikrinkite ar išjungėte visų anksčiau susietų Bluetooth įrenginių Bluetooth 

funkciją. 
 Bluetooth įrenginyje iš Bluetooth sąrašo ištrinkite „Philips SHB2505“. 
 Susiekite su ausinėmis (žr. skirsnį „Ausinių siejimas su Bluetooth įrenginiu pirmąjį 

kartą“ 6 psl). 

 
Kaip grąžinti pradinius siejimo nustatymus. 

Iš įkrovimo dėklo išimkite abi ausines. Dukart paspauskite Daugiafunkcius mygtukus 
nat abiejų ausinių, kol LED indikatorius pradės šviesti baltai, palaukite apie 10 
sekundžių. Jei siejimas sėkmingas, girdėsite „Connected“ (prijungta), „Left Channel“ 
(kairysis kanalas), „Right Channel“ (dešinysis kanalas). 
 
Bluetooth įrenginys negali rasti ausinių. 

 Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Išjunkite prijungtą 
įrenginį arba išeikite už ryšio zonos ribų. 

 Susiejimas gali būti atšauktas arba prieš tai ausinės buvo susietus su kitų 
įrenginiu. Pakartotinai susiekite ausines su Bluetooth įrenginiu kaip aprašyta 
naudotojo vadove (žr. „Ant galvos dedamas ausines su Bluetooth įrenginiu“ 6 
psl.). 

 
Bluetooth ant galvos dedamos ausinės prijungtos prie Bluetooth stereofoninio 

mobiliojo telefono, bet muzika grojama tik per mobiliojo telefono garsiakalbį. 

Peržiūrėkite mobiliojo telefono naudotojo vadovą. Pasirinkite klausytis muzikos per 
ausines. 
 
Garso kokybė prasta ir girdisi traškesys. 

 Bluetooth įrenginys yra už ryšio zonos ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir 
Bluetooth įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis. 

 Įkraukite ausines. 
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Garso kokybė prasta, kai mobiliojo telefono srautas yra labai lėtas arba garso 

srauto apskritai nėra. 

Įsitikinkite, kad jūsų mobilusis telefonas ne tik palaiko (mono) HSP/HFP, bet taip pat 
palaiko A2DP ir suderinamas su BT4.x (ar aukštesne versija) (žr. skirsnį „Techniniai 
duomenys“ 10 puslapyje). 
 
Girdžiu, bet negaliu valdyti muzikos savo Bluetooth įrenginyje (pvz., leisti / 

pristabdyti / praleisti į priekį / atgal). 

Patikrinkite, ar Bluetooth garso šaltinis palaiko AVRCP (žr. skirsnį „Techniniai 
duomenys“ 10 psl.). 
 
Ausinių garso lygis per žemas. 

Kai kurie Bluetooth įrenginiai negali susieti garso lygio su ausinėmis per garso 
sinchronizavimą. Tokiu atveju, norėdami pasiekti tinkamą garso lygį, turėsite atskirai 
reguliuoti garsumą Bluetooth įrenginyje. 
 
Negaliu prijungti ausinių prie kito įrenginio, ką daryti? 

 Įsitikinkite, kad ankstesniojo susieto įrenginio Bluetooth funkcija išjungta. 
 Pakartotkite siejimo procedūrą su antruoju įrenginiu (žr. skirsnį „Ausinių siejimas 

su Bluetooth įrenginiu pirmąjį kartą“ 6 psl). 

 
Girdžiu garsą tik iš vienos ausinės. 

 Jei kalbate telefonu, paprastai garsas skamba tiek iš dešinės, tiek iš kairės 
ausinės. 

 Jei klausotės muzikos, bet garsas sklinda tik iš vienos ausinės, gali būti viena iš 
šių priežasčių. 

o Kitoje ausinėje gali būti pasibaigusi akumuliatoriaus įkrova.  Optimaliam 
efektyvumui pasiekti, pilnai įkraukite abi ausines. 

o Kairioji ir dešinioji ausinės tarpusavyje nepalaiko ryšio. Išjunkite abi 
ausines ir įdėkite abi ausines į įkrovimo dėklą 5 sekundėms ir tada jas 
išimkite. Tokiu būdu įjungsite ausines ir jas tarpusavyje susiesite. Ant 
galvos dedamų ausines pakartotinis susiekite su Bluetooth įrenginiu. 

o Ausinės prijungtos prie daugiau nei vieno Bluetooth įrenginio. Išjunkite 
visų prijungtų įrenginių Bluetooth funkciją. Išjunkite abi ausines ir 
įdėkite abi ausines į įkrovimo dėklą 5 sekundėms ir tada jas išimkite. 
Ant galvos dedamų ausines pakartotinis susiekite su Bluetooth įrenginiu. 
Atminkite, kad ant galvos dedamos ausinės gali vienu metu prijungti tik 
vieną Bluetooth įrenginį. Kai pakartotinai prijungiate ausines prie 
Bluetooth įrenginio, įsitinkinkite, kad bet kokių anksčiau susietų ar 
prijungtų įrenginių Bluetooth funkcija išjungta. 

o Jei aukščiau išvardyti sprendimai nepadeda, atkurkite ausinių 
gamyklinius nustatymus. 

 
Daugiau pagalbos sulauksite apsilankę puslapyje www.philips.com/support. 
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„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami 
pagal licenciją. 
Šį produktą pagamino ir už pardavimą atsakingas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienas iš jo 
filialų, o šio produkto garantiją teikia „MMD Hong Kong Holding Limited“. 
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