Príručka používateľa
Zaregistrujte si svoj produkt a získate podporu:

www.philips.com/support

Obsah
1.

Dôležité bezpečnostné pokyny .............................................................................4
Bezpečnosť pri počúvaní............................................................................................4
Všeobecné informácie ...............................................................................................4

2.

Bezdrôtové Bluetooth slúchadlá ...........................................................................6
Čo nájdete v balení ....................................................................................................6
Ďalšie zariadenia ........................................................................................................7
Prehľad bezdrôtových Bluetooth slúchadiel..............................................................8

3.

Začíname ...............................................................................................................9
Nabíjanie batérie .......................................................................................................9
Nabíjacie puzdro ...................................................................................................9
Slúchadlá ...............................................................................................................9
Prvé spárovanie slúchadiel s Bluetooth zariadením ................................................10
Spárovanie jedného slúchadla (režim mono) ..........................................................11
Spárovanie slúchadiel s iným Bluetooth zariadením ...............................................12

4.

Používanie slúchadiel ..........................................................................................13
Opakované pripojenie slúchadiel k Bluetooth zariadeniu .......................................13
Zapnutie/Vypnutie...................................................................................................13
Ovládanie volania a hudby ......................................................................................14
LED indikátor stavu ..................................................................................................15
Stavový LED indikátor batérie slúchadiel ............................................................15
LED indikátor batérie na nabíjacom puzdre ........................................................16
LED indikátor batérie na nabíjacom puzdre s USB káblom .................................17
Nosenie slúchadiel ...................................................................................................17

5.

Uvedenie slúchadiel do továrenského nastavenia ..............................................18

6.

Technické údaje...................................................................................................19

7.

Oznámenia ..........................................................................................................20
Vyhlásenie o zhode ..................................................................................................20
Likvidácia starého produktu a batérie .....................................................................20

CS 2

Vyberte integrovanú batériu ...............................................................................21
Zhoda s EMF ............................................................................................................22
Informácie o životnom prostredí .............................................................................22
Ochranné známky ....................................................................................................23
Bluetooth ............................................................................................................23
Siri .......................................................................................................................23
Google .................................................................................................................23
8.

Často kladené otázky...........................................................................................24

CS 3

1. Dôležité bezpečnostné pokyny
Bezpečnosť pri počúvaní

Nebezpečenstvo


Aby ste sa vyhli poškodeniu sluchu, obmedzte čas keď používate slúchadlá na
vysokú hlasitosť a nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť
vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania.

Pri používaní slúchadiel dodržujte nasledujúce pravidlá.
 Pri počúvaní majte nastavenú primeranú hlasitosť na primeraný čas.
 Dbajte na to, aby ste hlasitosť neustále nezvyšovali pritom, ako si váš sluch
na hlasitosť zvyká.
 Nezvyšujte hlasitosť tak vysoko, že by ste nepočuli, čo sa deje okolo vás.
 Pri používaní pri potenciálne rizikových situáciách by ste mali dbať na
opatrnosť alebo slúchadlá dočasne prestaňte používať.
 Nadmerná zvuková záťaž spôsobená používaním slúchadiel môže spôsobiť
stratu sluchu.
 Používanie slúchadiel v oboch ušiach pri riadení vozidla sa neodporúča a v
niektorých oblastiach môže byť pri riadení v rozpore s predpismi.

Pokiaľ ste v cestnej premávke alebo v inom potenciálne nebezpečnom
prostredí, vyhnite sa z dôvodu vašej vlastnej bezpečnosti vyrušovaniu
hudbou alebo telefónnymi hovormi.

Všeobecné informácie
Predchádzanie nesprávnemu fungovaniu

Výstraha
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Nevystavujte slúchadlá nadmerne vysokým teplotám.
Dbajte na to, aby vám slúchadla nespadli na zem.
Slúchadlá by sa nemali vystavovať kvapkám ani striekaniu vody.
Zabráňte ponoreniu slúchadiel do vody.
Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén
alebo abrazívne zložky.
Ak je potrebné vykonať čistenie, použite mäkkú handričku; ak je to nevyhnutné,
navlhčite handričku v malom množstve vody, prípadne v malom množstve vody s
trochou rozpusteného mydla.
Integrovaná batéria by sa nemala vystavovať nadmernému teplu ako napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a podobným zdrojom.



Ak je batéria nesprávne vymenená, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Pri výmene
batérie použite iba rovnaký alebo obdobný druh batérie.

Prevádzková a skladovacia teplota a vlhkosť




Skladovacia teplota je medzi -10 — 65°C. Prevádzková teplota je max. 45 °C (pri
najviac 90 % relatívnej vlhkosti).
Vo vyšších alebo nižších teplotných podmienkach môže byť životnosť batérie
kratšia.
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2. Bezdrôtové Bluetooth slúchadlá
Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás v spoločnosti Philips! Aby ste mohli plne
využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si produkt na
www.philips.com/welcome.
S bezdrôtovou súpravou slúchadiel Philips môžete:
 užívať si pohodlie bez drôtov,
 vykonávať handsfree telefónne hovory, vychutnávať si a ovládať bezdrôtovo
hudbu,
 prepínať medzi telefónnymi hovormi a hudbou.

Čo nájdete v balení

Bezdrôtovú súpravu slúchadiel Philips SHB2505

Vymeniteľné gumové kryty na slúchadlá — 2 páry

Nabíjacie puzdro
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Nabíjací kábel USB (iba na nabíjanie)

Sprievodca pre rýchle spustenie

Ďalšie zariadenia
Mobilný telefón alebo zariadenie (napr. notebook, Bluetooth adaptéry, MP3
prehrávače atď.), ktoré podporujú Bluetooth a ktoré sú kompatibilné so slúchadlami
(pozrite Technické údaje).
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Prehľad bezdrôtových Bluetooth slúchadiel

1.
2.
3.
4.
5.
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Mikrofón
Mikrofón
LED indikátor (slúchadlá)
Micro USB nabíjací slot
LED indikátor (nabíjacie puzdro)

3. Začíname
Nabíjanie batérie
Poznámka




Aby ste dosiahli optimálnu kapacitu a životnosť batérie, vložte slúchadlá pred
prvým použitím do nabíjacieho puzdra a nabíjajte batériu 3 hodiny.
Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu, používajte iba originálny USB nabíjací
kábel.
Pred nabíjaním slúchadiel ukončite svoje telefónne hovory, pretože zapojenie
slúchadiel do nabíjania slúchadlá vypne.

Nabíjacie puzdro
Zapojte jeden koniec USB kábla do nabíjacieho puzdra a druhý do elektrického
zdroja.
Nabíjacie puzdro začne nabíjať.

Proces nabíjania sa signalizuje modrou LED na čelnej strane panelu.
Keď je nabíjacie puzdro celkom nabité, rozsvieti sa modré svetlo.

Tip


Nabíjacie puzdro slúži ako prenosná záložná batéria na nabíjanie slúchadiel. Keď
je nabíjacie puzdro plne nabité, poskytne 3 celé nabíjacie cykly slúchadiel.

Slúchadlá
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.
Slúchadlá sa začnú nabíjať.



Proces nabíjania sa signalizuje bielymi LED svetlami na slúchadlách.
Keď sú slúchadlá plne nabité, biele svetlo zhasne.
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Tip


Plné nabitie normálne trvá 2 hodiny (slúchadlá alebo nabíjacieho puzdra).

Prvé spárovanie slúchadiel s Bluetooth zariadením
1.
2.

Presvedčte sa, že sú slúchadlá plne nabité.
Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra, slúchadlá sa automaticky zapnú,
vstúpia do režimu párovania a spojenia pravého a ľavého slúchadla.

Ozve sa hlásenie „Power on“ (Zapnuté) a „Pairing“ (Párovanie). Po spárovaní oboch
slúchadiel sa z pravého slúchadla ozve hlásenie „Right channel“ (Pravý kanál) a z
ľavého slúchadla „Left channel“ (Ľavý kanál).

CS 10

Z pravého slúchadla sa ozve hlásenie „Pairing“ (Párovanie) a dôjde k zablikaniu LED
bielym a modrým svetlom.
Slúchadlá sú teraz v režime párovania a sú pripravené na spárovanie s Bluetooth
zariadením (napr. s mobilným telefónom).

3.
4.

Na zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth.
Spárujte slúchadlá so zariadením Bluetooth. Odkazujeme na návod vášho
Bluetooth zariadenia.
V pravom slúchadle sa ozve hlásenie „Connected“ (Pripojené) a na oboch
slúchadlách bude počas 5 sekúnd svietiť LED indikátor. Teraz môžete zariadenie
používať na prehrávanie hudby alebo na telefónne hovory.

Poznámka


Pokiaľ slúchadlá po zapnutí nemôžu nájsť žiadne skôr pripojené Bluetooth
zariadenie, automaticky sa prepnú do režimu párovania.

Nižšie uvedený príklad ukazuje, ako spárovať slúchadlá s vaším Bluetooth zariadením.
5.
6.

Na zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth a vyberte zariadenie Philips
SHB2505.
Ak ste vyzvaní, zadajte heslo „0000“ (4 nuly). Pri Bluetooth zariadení s Bluetooth
3.0 a vyššie nie je potrebné heslo zadávať.

Spárovanie jedného slúchadla (režim mono)
1.

Z nabíjacieho puzdra vyberte pravé slúchadlo (hlavné slúchadlo), slúchadlo sa
automaticky zapne. Z pravého slúchadla sa ozve hlásenie „Power on“ (Zapnuté).

2.

Na Bluetooth zariadení zapnite funkciu Bluetooth, vyhľadajte „Philips SHB2505“
a kliknite pre spojenie.
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3.

Hneď ako dôjde k úspešnému spárovaniu, začujete hlásenie „Connected“
(Pripojené). Svetlo indikátora sa vypne.

Poznámka


Keď zapnete iba ľavý kanál slúchadiel, nie je možné ho pripojiť k Bluetooth
zariadeniu, pre spárovanie jedného s druhým je potrebné zapnúť „Pravý kanál“.

Spárovanie slúchadiel s iným Bluetooth zariadením
Pokiaľ máte iné Bluetooth zariadenie, ktoré chcete spárovať so slúchadlami,
presvedčte sa, že je funkcia Bluetooth na každom skôr spárovanom alebo pripojenom
zariadení vypnutá. Potom postupuje podľa krokov v časti „Prvé spárovanie slúchadiel
s Bluetooth zariadením“.

Poznámka


Pokiaľ máte iné Bluetooth zariadenie, ktoré chcete spárovať so slúchadlami,
presvedčte sa, že je funkcia Bluetooth na každom skôr spárovanom alebo
pripojenom zariadení vypnutá. Potom postupuje podľa krokov v časti „Prvé
spárovanie slúchadiel s Bluetooth zariadením“.
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4. Používanie slúchadiel
Opakované pripojenie slúchadiel k Bluetooth
zariadeniu
1.
2.

Na Bluetooth zariadení zapnite funkciu Bluetooth.
Vezmite obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra, slúchadlá sa zapnú a automaticky sa
znovu pripoja.
Pokiaľ nie je pripojené žiadne zariadenie, slúchadlá sa automaticky po 3 minútach
vypnú.
Obe slúchadlá sú teraz zapnuté a sú automaticky spárované jedno s druhým.
Slúchadlá budú vyhľadávať posledné pripojené Bluetooth zariadenie a automaticky
sa k nemu pripoja. Pokiaľ naposledy pripojené zariadenie nie je dostupné, slúchadlá
budú vyhľadávať a pripoja sa k druhému naposledy pripojenému zariadeniu.

Tip




Slúchadlá sa nemôžu súčasne pripojiť k viac ako k 1 zariadeniu. Pokiaľ máte dve
spárované Bluetooth zariadenia, zapnite funkciu Bluetooth iba na zariadení,
ktoré chcete pripojiť.
Pokiaľ zapnete funkciu Bluetooth na zariadení po zapnutí slúchadiel, bude
potrebné prejsť do ponuky Bluetooth zariadenia a pripojiť zariadenie manuálne.

Poznámka




Slúchadlá sa nemôžu súčasne pripojiť k viac ako k 1 zariadeniu. Pokiaľ máte dve
spárované Bluetooth zariadenia, zapnite funkciu Bluetooth iba na zariadení,
ktoré chcete pripojiť.
Pokiaľ zapnete funkciu Bluetooth na zariadení po zapnutí slúchadiel, bude
potrebné prejsť do ponuky Bluetooth zariadenia a pripojiť zariadenie manuálne.

Zapnutie/Vypnutie
Multifunkcie
Úloha
Zapnutie slúchadiel.

Multifunkčné tlačidlo
Slúchadlá

Vypnutie slúchadiel.

Pravé/Ľavé slúchadlo

Akcia
Vyberte obe slúchadlá z
nabíjacieho puzdra.
Vložte obe slúchadlá do
nabíjacieho puzdra.
Stlačte a podržte počas 5
sekúnd.
Biela LED bliká 3 sekundy.
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Ovládanie volania a hudby
Ovládanie hudby
Úloha
Prehrávanie alebo
pozastavenie hudby.
Skok vpred.

Multifunkčné tlačidlo
Pravé/Ľavé slúchadlo.

Akcia
Stlačte raz.

Pravé slúchadlo.

Skok vzad.

Ľavé slúchadlo.

Stlačte a podržte počas 2
sekúnd.
Stlačte a podržte počas 2
sekúnd.
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Ovládanie volaní
Úloha
Zdvihnúť/Zložiť telefón.
Odmietnutie
prichádzajúceho hovoru.
Prepnúť volajúceho počas
volania.

Multifunkčné tlačidlo
Pravé/Ľavé slúchadlo.
Pravé/Ľavé slúchadlo.
Pravé/Ľavé slúchadlo.

Akcia
Stlačte raz.
Stlačte a podržte počas
2 sekúnd.
Stlačte a podržte počas
2 sekúnd.

Hlasové ovládanie
Úloha
Siri/Google

Multifunkčné tlačidlo
Pravé/Ľavé slúchadlo.

Akcia
Stlačte dvakrát

LED indikátor stavu
Stav slúchadiel
Slúchadlá sú pripojené k Bluetooth
zariadeniu.
Slúchadlá sú zapnuté.
Slúchadlá sú v režime párovania.
Slúchadlá sú zapnuté, ale nie sú
pripojené k Bluetooth zariadeniu.
Nízky stav nabitia batérie (slúchadiel).

Batéria nie je celkom nabitá.

Indikátor
Biela LED svieti počas 5 sekúnd.
Biela LED dvakrát zabliká.
Bliká modrá a biela LED.
Rozbliká sa modrá a biela LED.
Ak nie je možné nadviazať spojenie,
slúchadlá sa do 3 minút samé vypnú.
V slúchadlách začujete „Battery low“
(Nízky stav batérie).
Biela LED zabliká dvakrát každé 3 minúty.
LED indikátor je vypnutý.

Stavový LED indikátor batérie slúchadiel
Po pripojení k slúchadlám sa zobrazí indikátor batérie na zariadení Bluetooth.
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LED indikátor batérie na nabíjacom puzdre
Pri nabíjaní slúchadiel bude LED indikátor svietiť modro.





4
3
2
1

CS 16

modré LED svietia — 75 — 100 % batérie
modré LED svietia — 50 — 75 % batérie
modré LED svietia — 25 — 50 % batérie
modrá LED svieti — 0 — 25 % batérie

LED indikátor batérie na nabíjacom puzdre s USB káblom
Pri nabíjaní slúchadiel bude LED indikátor signalizovať stav, ako je uvedené nižšie:





4
2
1
1

modré LED svietia — 70 — 100 % batérie
modré LED svietia a 3. LED bliká každú sekundu — 50 — 75 % batérie
modrá LED svieti a 2. LED bliká každú sekundu — 25 — 50 % batérie
modrá LED bliká každú sekundu — 0 — 25 % batérie

Nosenie slúchadiel
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5. Uvedenie slúchadiel do
továrenského nastavenia
Pokiaľ máte akékoľvek problémy s párovaním alebo s pripájaním, postupujte nižšie
uvedeným spôsobom a uveďte slúchadlá do továrenského nastavenia.
1. Na zariadení Bluetooth prejdite do ponuky Bluetooth a odstráňte zariadenie
Philips SHB2505 zo zoznamu zariadení.
2. Vypnite funkciu Bluetooth na zariadení Bluetooth.
3. Vložte obe slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra. Stlačte a pridržte funkčné
tlačidlo ľavého a pravého slúchadla počas 5 sekúnd.
Vezmite obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra; slúchadlá sa automaticky zapnú. Ozve sa
„Power on“ (Zapnuté) a „Pairing“ (Párovanie).
Potom, keď sa slúchadlá vzájomne spárujú, začujete z pravého slúchadla „Right
Channel“ (Pravý kanál) a z ľavého „Left Channel“ (Ľavý kanál). LED indikátor na
pravom slúchadle bliká bielo a modro počas 3 minút. Z pravého kanálu sa ozve hlas
„Connected“ (Pripojené).
Potom bude LED indikátor na pravom slúchadle blikať bielo a modro počas 3 minút.

4.

Ak chcete slúchadlá spárovať s Bluetooth zariadením, zapnite na Bluetooth
zariadení funkciu Bluetooth a vyberte Philips SHB2505.
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6. Technické údaje
Slúchadlá






Čas prehrávania hudby: 3 hodiny (ďalších 9 hodín s nabíjacím puzdrom)
Čas hovoru: 2,5 hodiny (ďalších 7 hodín s nabíjacím puzdrom)
Pohotovostný režim: 60 hodín
Čas nabíjania: 2 hodiny
Opakovateľne nabíjateľná lítiovo-iónová batéria:

50 mAh v každom slúchadle








Verzia Bluetooth: 5.0
Kompatibilné Bluetooth profily:
o HSP (Hands-Free Profile – HFP) (Profil hands free)
o A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
o AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podporovaný audio kodek: SBC
Rozsah kmitočtu: 2,4 GHz
Výkon prenášača: < 4 dBm
Prevádzkový rozsah: Až 10 metrov

Nabíjacie puzdro



Čas nabíjania: 2 hodiny
Opakovateľne nabíjateľná lítiovo-iónová batéria: 500 mAh

Poznámka


Technické špecifikácie sa môžu bez oznámenia meniť.
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7. Oznámenia
Vyhlásenie o zhode
Týmto spoločnosť MMD Hong Kong Limited vyhlasuje, že tento produkt spĺňa
základné požiadavky a ďalšie príslušné predpisy Smernice 2014/53/EU. Vyhlásenie o
zhode je k dispozícii na www.p4c.philips.com

Likvidácia starého produktu a batérie

Produkt, ktorý ste si zakúpili, je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a zložiek,
ktoré je možné recyklovať a opakovane použiť.

Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje Európska smernica
2012/19/EU.

Tento symbol znamená, že produkt obsahuje zabudovanú opakovane nabíjateľnú
batériu, na ktorú sa vzťahuje Európska smernica 2013/56/EU, ktorú nie je možné
zlikvidovať vyhodením do bežného komunálneho odpadu. Dôrazne vás žiadame, aby
ste zaniesli produkt na oficiálne miesto zberu starých produktov alebo do servisného
centra spoločnosti Philips, kde batériu vyberie profesionál.
Informujte sa o miestnom systéme triedenia odpadu elektrických a elektronických
výrobkov a opakovane nabíjateľných batérií. Dodržujte miestne predpisy a nikdy
nevyhadzujte produkt a opakovane nabíjateľné batérie do bežného komunálneho
odpadu. Správna likvidácia starých produktov a opakovateľne nabíjateľných batérií
napomáha predchádzať negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské
zdravie.
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Vyberte integrovanú batériu
Pokiaľ vo vašej krajine neexistuje žiadny systém zberu alebo recyklácie elektronických
produktov, môžete pred likvidáciou slúchadiel životné prostredie chrániť vybratím a
recykláciou batérie.


Pred vybratím batérie slúchadlá odpojte z nabíjacieho puzdra.
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Pred vybratím batérie nabíjacie puzdro odpojte od nabíjacieho USB kábla.

Zhoda s EMF
Tento produkt je v zhode so všetkými príslušnými normami a predpismi týkajúcimi sa
vystavenia elektromagnetickým poliam.

Informácie o životnom prostredí
Neboli použité žiadne zbytočné obalové materiály. Pokúsili sme sa urobiť obal ľahko
triediteľný na tri druhy materiálov: lepenku (škatuľa), polystyrénovú penu (tlmič
nárazov) a polyetylén (vrecúška, ochranný penový list). Systém pozostáva z
materiálov, ktoré je možné recyklovať a opakovane použiť, ak sú rozobrané
špecializovanou spoločnosťou. Dodržujte, prosím, miestne predpisy vzťahujúce sa na
likvidáciu obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.
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Ochranné známky
Bluetooth
Slovo Bluetooth®, ktoré tvorí značku, a logá sú registrovanými obchodnými
známkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takých známok
spoločnosťou M M D Hong Kong Holding Limited je na základe licencie.

Siri
Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., zaregistrovaná v USA a v ďalších
krajinách.

Google
Google a logo Google sú registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc.
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8. Často kladené otázky
Bluetooth slúchadlá sa nezapínajú.
Batéria je málo nabitá. Dobite slúchadlá.
Nedarí sa mi spárovať slúchadlá so zariadením Bluetooth.
Bluetooth je zakázané. Povoľte funkciu Bluetooth na Bluetooth zariadení a Bluetooth
zariadení zapnite pred zapnutím slúchadiel.
Párovanie nefunguje.





Vložte obe slúchadlá do nabíjacieho puzdra.
Uistite sa, že na všetkých skôr pripojených Bluetooth zariadeniach je funkcia
Bluetooth vypnutá.
Na Bluetooth zariadení zmažte zo zoznamu Bluetooth „Philips SHB2505“.
Spárujte slúchadlá (pozrite „Prvé spárovanie slúchadiel s Bluetooth
zariadením“).

Ako párovanie vymazať?
Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra. Dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlá na
oboch slúchadlách kým sa LED indikátor nerozsvieti bielo a počkajte asi 10 sekúnd. Po
úspešnom spárovaní začujete: „Connected“ (Pripojené), „Left Channel“ (Ľavý kanál),
„Right Channel“ (Pravý kanál).
Bluetooth zariadenie nedokáže nájsť slúchadlá.



Slúchadlá sa môžu pripojiť k skôr spárovanému zariadeniu. Vypnite pripojené
zariadenie alebo ho odstráňte z dosahu.
Párovanie sa mohlo zmazať alebo už boli slúchadla spárované s iným zariadením.
Spárujte slúchadlá s Bluetooth zariadením znovu ako je popísané v príručke
používateľa (pozrite „Prvé spárovanie slúchadiel s Bluetooth zariadením“).

Moje Bluetooth slúchadlá sú spojené s mobilným telefónom s povolenou funkciou
Bluetooth stereo, ale hudba hrá len cez reproduktor mobilného telefónu.
Odkazujeme na príručku používateľa vášho mobilného telefónu. Vyberte počúvanie
hudby cez slúchadlá.
Kvalita audio výstupu je zlá a ozýva sa chrapčanie.



Bluetooth zariadenie je mimo dosahu. Znížte vzdialenosť medzi slúchadlami a
Bluetooth zariadením alebo odstráňte prekážky, ktoré sa medzi nimi nachádzajú.
Dobite slúchadlá.
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Pri streamovaní z mobilného telefónu je kvalita audio výstupu zlá; streamovanie
audia je pomalé alebo nefunguje vôbec.
Uistite sa, že váš mobilný telefón podporuje nielen (mono) HSP/HFP, ale že
podporuje tiež A2DP a že je BT4.x (alebo vyššie) kompatibilné (pozrite „Technické
údaje“).
Hudbu síce počujem, ale nemôžem ju na svojom Bluetooth zariadení ovládať (napr.
prehrávanie, pozastavenie, vpred, vzad).
Uistite sa, že Bluetooth audio zdroj podporuje AVRCP (pozrite „Technické údaje“).
Hlasitosť slúchadiel je príliš nízka.
Niektoré Bluetooth zariadenia nedokážu spojiť úroveň hlasitosti so slúchadlami cez
synchronizáciu hlasitosti. Aby ste v tomto prípade dosiahli požadovanú hlasitosť, je
potrebné nastaviť hlasitosť na Bluetooth zariadení samostatne.
Slúchadlá nemôžem pripojiť k inému zariadeniu, čo mám robiť?



Skontrolujte, že funkcia Bluetooth je na skôr spárovanom zariadení vypnutá.
Zopakujte postup párovania na druhom zariadení (pozrite „Prvé spárovanie
slúchadiel s Bluetooth zariadením“).

Počujem zvuk iba z jedného slúchadla.



Pokiaľ telefonujete, je normálne, že zvuk prichádza z pravého a z ľavého
slúchadla.
Pokiaľ však počúvate hudbu a zvuk prichádza iba z jedného slúchadla:
o Druhé slúchadlo môže mať vybitú batériu. Pre optimálny výkon nabite
celkom obe slúchadlá.
o Pravé a ľavé slúchadlo sa od seba vzájomne rozpojili. Vypnite obe
slúchadlá, obe vložte zasa do nabíjacieho puzdra na 5 sekúnd a potom
ich vyberte. Tak sa slúchadlá zapnú a vzájomne sa spoja. Znovu
pripojte slúchadlá k Bluetooth zariadeniu.
o Slúchadlá sú pripojené k viac ako len k jednému Bluetooth zariadeniu.
Vypnite funkciu Bluetooth na všetkých pripojených zariadeniach.
Vypnite obe slúchadlá, obe vložte zasa do nabíjacieho puzdra na 5
sekúnd a potom ich vyberte. Znovu pripojte slúchadlá k Bluetooth
zariadeniu. Pamätajte na to, že slúchadlá sú navrhnuté na pripojenie
vždy iba k jednému Bluetooth zariadeniu. Keď slúchadlá znovu pripojíte
k Bluetooth zariadeniu, uistite sa, že funkcia Bluetooth všetkých skôr
spárovaných alebo pripojených zariadení je vypnutá.

o

Pokiaľ vyššie uvedené riešenia nepomôžu, uveďte slúchadlá do
továrenského nastavenia (pozrite „Uvedenie slúchadiel do
továrenského nastavenia“).

Ďalšiu podporu nájdete na www.philips. com/support.
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