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1.1		 	 Droša klausīšanās

 Risks
Lai izvairītos no dzirdes pasliktināšanās, 
ierobežojiet laiku, cik ilgi lietojat austiņas ļoti 
skaļā skaļumā, un noregulējiet austiņas drošā 
skaļumā. Jo skaļāks skaļums, jo īsāks ir drošās 
klausīšanās laiks.  

Ievērojiet sekojošos norādījumus, 
izmantojot savas austiņas. 
• Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika 

posmu. 
• Uzmanieties, lai nepārtraukti nepalieliniet 

skaļumu, jo jūsu dzirde pielāgojas. 
• Neuzgrieziet tik skaļi, ka vairs nedzirdat, kas 

notiek jums apkārt. 
• Jums jāuzmanās vai uz laiku jāpārtrauc 

klausīšanās iespējami bīstamajās vietās. 
• Šo austiņu izmantošana, kad abas ausis ir 

aizsegtas, nav ieteicama automašīnas vadīšanas 
laikā un dažās vietās var būt pat nelikumīga.  

• Jūsu drošības dēļ izvairieties no mūzikas 
klausīšanās un telefona zvaniem, braucot ar 
automašīnu vai citos bīstamos gadījumos.  

1.2		 	 Elektriskie,	magnētiskie	un	
elektromagnētiskie	lauki	(EMF)	

1  „Philips Electronics” ražo un pārdod daudzas 
preces tādiem klientiem, kuriem patīk 
elektroniskas lietas, kas spēj radīt un saņemt 
elektromagnētiskos signālus. 

�  Viens no „Philips” vadošajiem biznesa 
principiem ir ievērot visus nepieciešamos 
veselības un drošības pasākumus, izgatavojot 
savas preces tā, lai tās atbilstu visām 
juridiskajām prasībām un EMF standartiem, 
kas ir spēkā preču ražošanas laikā.  

�  „Philips” iz uzņēmies radīt, izgatavot un tirgot 
tādas preces, kurām nav kaitīga ietekme uz 
veselību. 

4  “Philips” apstiprina, ja viņu preces tiek 
izmantotas pareizi, tās ir drošas lietošanai 
pēc pašreiz pieejamiem zinātniskajiem 
pierādījumiem.   

5  „Philips” ir aktīva loma starptautisko EMF 
un drošības standartu izveidē, kas ļauj 
viņiem paredzēt turpmākos standartizācijas 
jaunumus un ieviest tos savās precēs.
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1.�		 	 Vispārējā uzturēšana

Lai izvairītos no bojājumiem vai 
nepareizas darbības: 
• Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam. 
• Nenometiet savas austiņas.
• Neļaujiet savām austiņām nokļūt ūdenī.  
• Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, 

kuru sastāvā ir alkohols, amonjaks, benzols vai 
abrazīvi materiāli. 
Ja nepieciešams tīrīt, tad izmantojiet mīkstu 
drānu un, ja nepieciešams, samērcējiet to 
nedaudz ūdenī vai izšķīdinātā ziepju ūdenī, lai 
varētu notīrīt austiņas.

Par darbības un uzglabāšanas 
temperatūrām
• Nelietojiet un neuzglabājiet austiņas vietā, kur 

gaisa temperatūra ir zem -15°C (5°F) vai virs 
55°C (131°F), jo tas var saīsināt jūsu bateriju 
kalpošanas laiku. 

1.4		 	 Atbrīvošanās no jūsu vecās preces 

Jūsu prece ir radīta un izražota no 
augstākās kvalitātes materiāliem 
un sastāvdaļām, kuras var otrreiz 
pārstrādāt un izmantot. Ja precei ir 

pievienots simbols ar pārsvītrotu atkritumu 
tvertni, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas 
direktīvai 2002/96EK. Lūdzu, ziniet par vietējiem 
elektrisko un elektronisko preču savākšanas 
punktiem. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem 
likumiem un neizmetiet savu veco preci 
kopā ar saviem ikdienas atkritumiem. Parieza 
atbrīvošanās no vecas preces palīdzēs novērst 
iespējamās negatīvās sekas dabai un cilvēku 
veselībai. 

1.5   Integrētās baterijas izņemšana 

Ja jūsu valstī nav elektronisko preču savākšanas 
/ pārstrādes punktu, jūs varat pasargāt vidi, 
izņemot un otrreizēji pārstrādājot bateriju pirms 
preces izmešanas. Lūdzu, nogādājiet bateriju 
bateriju savākšanas un otrreizējās pārstrādes 
vietā.  

Baterijas izņemšana iznīcinās preci.

Pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas no 
strāvas adaptera pirms bateriju izņemšanas. 

Jūs varat izņemt bateriju, rīkojoties šādi. 
1  Noplēsiet kreisās austiņas polsterējumu.  
�  Izņemiet skrūves, kas tur austiņu vietā.
�  Atveriet apvalku.  
4  Pārgrieziet baterijas vadus.
5  Izņemiet bateriju. 

Baterija atrodas 
kreisajā austiņā. 

1. Noplēsiet 
austiņas 
polsterējumu.

2. Izņemiet 
skrūves.

3.  Atveriet 
apvalku.

4.  Izņemiet 
bateriju.
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1.6.   Ziņojums Eiropas Savienībai

Ar šo “Philips Consumer Lifestyle”, BG P&A 
apliecina, ka “Philips Bluetooth” modeļa 
SHB6111 austiņas atbilst Direktīvas 1999/5/
EK pamatprasībām un citiem attiecīgiem tās 
nosacījumiem.

Iepazīstieties ar informāciju, kas atrodama 
lietošanas instrukcijas kompaktdiska galvenajā 
mapē vai Atbilstības deklarācijas pielikumā.

1.7.   Prečzīmes

Prečzīmes ir “Koninklijke Philips Electronics 
N.V.” vai kompānijas attiecīgo īpašnieku īpašums. 
“Bluetooth” nosaukuma prečzīme un logotipi 
ir “Bluetooth SIG Inc.” īpašums un “Koninklijke 
Philips Electronics N.V.” tos lieto saskaņā ar 
licenci.



�

3	 	 	 Kas vēl jums būs 

nepieciešams: 

Lietojot	kopā	ar	mobilo	telefonu:
Mobilais telefons, kuram ir Bluetooth stereo 
straumēšanas funkcija, t.i. kuram ir Bluetooth 
A2DP profils. 

Lietojot	kopā	ar	Bluetooth	skaņas	/	audio	
adapteri:	
• Dators ar pieejamu USB pieslēgvietu

• Windows 2000 vai vecāka versija

• Skype 3.2 vai vecāka versija. Pamatfunkcijas 
atbalsta arī Google Talk, MSN Messenger, 
Yahoo Messenger

• Windows Media Player 10 vai vecāka versija. 
Pamatfunkcijas atbalsta arī iTunes, RealPlayer, 
WinAmp.

• Citas ierīces (kabatdatori, Bluetooth adapteri, 
PP3 atskaņotāji u.c.) arī der, ja tiem ir austiņu 
atbalstītais Bluetooth profils. Šie profili ir: 

2	 	 	 Kas	ir	kastē:

Bezvadu	brīvroku	sakariem:
• Bluetooth austiņu profils (HSP) vai Bluetooth 

brīvroku profils (HFP).

Bezvadu	stereo	 :	
• Bluetooth uzlabotais audio sadales profils 

(A2DP).

Bezvadu	 	vadībai:
• Bluetooth audio video tālvadības profils 

(AVRCP).

Austiņām ir Bluetooth 2.0 versija, bet tās 
darbosies arī ar ierīcēm, kurām ir citas 
Bluetooth versijas, kas atbalsta iepriekšminētos 
profilus.   

Bluetooth austiņas

CD ar lietošanas instrukciju Bluetooth skaņas / audio adapteris

USB lādēšanas kabelis Ātrās palaišanas instrukcija
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austiņām un Bluetooth 

skaņas / audio adapteri

:	
•  veikt bezvadu brīvroku sarunas
•  klausīties mūziku bez vadiem
•  kontrolēt mūziku bez vadiem
•  pārslēgties starp zvaniem un mūziku

	
:

•  Pieslēgt atbilstošam datoram Bluetooth 
bezvadu tehnoloģiju, lai klausītos mūziku un 
veiktu VoIP komunikāciju
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5	 	 	 Jūsu Bluetooth stereo austiņu un USB Bluetooth skaņas / 

audio adaptera pārskats

	 	 	
	 	 	
	 	 	 Bluetooth stereo austiņas

VOL	–	 VOL	+

Microphone

Charging socket

LED indicator light

OptiFit ear loop 
adjustment

Bluetooth skaņas / audio adapteris

LED, Sapārošanas un 

savienošanas poga

Lādēšanas ligzda

Mikrofons

OptiFit ausu āķu 

regulēšana

LED indikatora 

lampiņa
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USB Bluetooth skaņas / 

audio adapteri

Lai instalētu Bluetooth skaņas / audio adapteri, nav 
nepieciešama nekāda speciāla programmatūra, jo tā 
jau ir iepriekš ieinstalēta adapterī.  

Atrodiet USB pieslēgvietu savā datorā un ievietojiet 
tajā Bluetooth skaņas / audio adapteri. Windows 
atpazīs to un ‘monitorā parādīsies, ka ir atrasta 
jauna ierīce. Ja ekrānā parādīsies ierīces draiveris, 
lūdzu, izvēlieties „Install the software automatically” 
(Instalējiet programmu automātiski), un restartējiet 
savu datoru, ja tas nepieciešams. Windows ieinstalēs 
Bluetooth skaņas / audio adapteri pēc noklusējuma 
kā jūsu „Windows preferred audio device” 
(Windows izvēlētā audio ierīce) katru reizi, kad jūs 
pievienosiet adapteri USB pieslēgvietai. 

Tas nozīmē, ka jūsu mūzika tiks straumēta caur 
Bluetooth skaņas / audio adapteri uz jūsu Bluetooth 
austiņām un nevis uz skaļruņiem vai kādu citu audio 
ierīci, kas instalēta jūsu datorā agrāk. Arī Bluetooth 
austiņu mikrofons tiks izmantots ierakstu veikšanai. 

Ja nevēlaties, lai USB skaņas / audio adapteris ir 
jūsu „Windows preferred audio device” (Windows 
izvēlētā audio ierīce):
1  Atveriet datorā logu „Sounds and Multimedia 

properties” (Skaņas un multivides īpašības). 
Jūs varat atrast šo logu šādi: Start‡Settings‡ 
Control Panel‡Sounds and Multimedia

�  Uzklikšķiniet uz „Audio Tab” (Audo cilne) 
un izvēlieties „Sound Playback” (Skaņas 
atskaņošana) un „Sound Recording” (Skaņas 
ierakstīšana) ierīci, ko vēlaties lietot („Philips” 
SHB6111 Bluetooth skaņas / audio adaptera 
vietā).

�  Apstipriniet, noklikšķinot uz „o.k”.

Ja vēlaties atjaunot oriģinālos iestatījumus, ejiet 
uz to pašu izvēlni un nomainiet ievadītos lielumus 
„Sound Playback” (Skaņas atskaņošana) un 

„Sound Recording” (Skaņas ierakstīšana) laukos, 
ierakstot „Philips” SHB6111 Bluetooth skaņas / 
audio adapteris”. To pašu var panākt arī atvienojot 
Bluetooth skaņas / audio adapteri un pieslēdzot to 
atpakaļ pie USB pieslēgvietas. Konfigurējiet Skype 
vai citas VoIP lietojumprogrammas, lai izmantotu 
Bluetooth skaņas / audio adapteri:      

Lai	pārliecinātos,	ka	Skype	izmanto	austiņas
1  Atveriet Skype.
�  Ejiet uz Tools‡Options‡General‡Audio

 Settings un izvēlieties „Philips” SHB6111 
Bluetooth skaņas / audio adapteri” kā 
„Microphone” (Mikrofons) un „Ringing” 
(Zvanīšanas) ierīci. (Windows versijā, kas 
vecākas par Windows XP, izvēlieties „USB Audio 
Device” (USB audio ierīce), ja nevarat izvēlēties 
„Philips” SHB6111 Bluetooth skaņas / audio 
adapteri”).  

�  Ja jūs izmantojat citu VoIP lietojumprogrammu 
nevis Skype, pārliecinieties, ka attiecīgie 
iestatījumi ir iestatīti pareizi. Lūdzu, meklējiet 
sīkāku informāciju šo lietojumprogrammu 
lietošanas instrukcijās.

Konfigurējiet Windows Media Player vai citu mūzikas 
atskaņošanas lietojumprogrammu, lai izmantotu 
Bluetooth skaņas / audio adapteri:

Lai	pārliecinātos,	ka	Windows	Media	Player	
izmanto	austiņas
1  Atveriet Windows Media Player.
�  Ejiet uz Tools‡Options‡Devices un izvēlieties 

ievadi „speakers” (skaļruņi). Skaļruņu īpašībās 
izvēlieties „Philips” SHB6111 Bluetooth skaņas 
/ audio adapteri” kā skaņas atskaņošanas ierīci. 
(Windows versijā, kas vecākas par Windows 
XP, izvēlieties „USB Audio Device” (USB audio 
ierīce), ja nevarat izvēlēties „Philips” SHB6111 
Bluetooth skaņas / audio adapteri”). 

�  Ja jūs izmantojiet citu mūzikas atskaņot ošanas 
programmu nevis Windows Media Player, 
pārliecinieties, ka attiecīgie iestatījumi ir iestatīti 
pareizi. Lūdzu, meklējiet sīkāku informāciju šo 
programmu lietošanas instrukcijās. 
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7   Sākam 

�.1		 	 Austiņu uzlādēšana

Pirms austiņu pirmās izmantošanas reizes 
lādējiet akumulatoru 6 stundas, lai iegūtu 
optimālu akumulatora kapacitāti un darbības 
mūža ilgumu.

	Brīdinājums
Izmantojiet tikai oriģinālo USB lādēšanas kabeli. 
Cita lādētāja izmantošana var sabojāt vai salauzt 
jūsu austiņas. 
Ievietojiet USB lādēšanas kabeli sava datora 
USB pieslēgvietā un pievienojiet lādēšanas kabeli 
austiņu lādēšanas ligzdai.

	Uzmanību!
Pabeidziet zvanu pirms lādējat austiņas, jo 
austiņu savienošana ar lādētāju pārtrauks esošo 
zvanu.

Lādēšanas laikā indikatora lampiņa degs 
sarkanā krāsā. Lampiņa izdzisīs, kad lādēšana 
būs beigusies. Parasti pilnīga uzlādēšana ilgst 
četras stundas. Austiņas jūs lādēšanas laikā varat 
izmantot.

	Padoms
Jūs varat ietaupīt enerģiju un aizsargāt apkārtējo 
vidi, izslēdzot lādētāju pēc lādēšanas pabeigšanas.

7.2   Sapārojiet savas austiņas

Jūsu Bluetooth stereo austiņas „jāsapāro” ar jūsu 
Bluetooth adapteri un mobilo telefonu pirms 
savienošanas un austiņu izmantošanas kopā ar šo 
ierīci pirmo reizi. „Sapārošana” izveidos šifrētu 
saikni starp jūsu austiņām un USB adapteri vai 
mobilo telefonu.

Sapārošana jāveic:
• Pirms austiņu izmantošanas kopā ar jūsu USB 

adapteri vai mobilo telefonu pirmo reizi vai
• Pēc vairāk nekā divu Bluetooth ierīču 

sapārošanas ar jūsu austiņām. Jūsu austiņas 
savā atmiņā var saglabāt divas sapārotas 
ierīces, ja jūs pārojat vairāk nekā divas ierīces, 
tad vecākā sapārotā ierīce tiek pārrakstīta.

• “Pārošana” atšķiras no “savienošanas”, 
jo pārošana parasti ir jāveic tikai vienreiz, 
savukārt telefons un austiņas ir “jāsavieno” 
katru reizi, kad viena no šīm abām ierīcēm 
ir tikusi izslēgta vai bijusi ārpus uztveršanas 
zonas.

7.2.1  Sapārojiet savas austiņas ar datoru

Lai sapārotu jūsu austiņas ar datoru, 
pārliecinieties, ka austiņas ir uzlādētas un 
izslēgtas un Bluetooth skaņas / audio adapteris ir 
pievienots datoram. 

Ieslēdziet austiņas pārošanas režīmā, turot 
nospiestu pogu līdz LED indikators sāk mirgot 
pamīšus sarkanā un ziļā krāsā. Austiņas būs 
„pārošanas” režīmā 5 minūtes.

Nospiediet „Pair & Connect” (Sapārot un 
savienot) pogu uz Bluetooth skaņas / audio 
adaptera līdz LED indikators sāk mirgot pamīšus 
sarkanā un zaļā krāsā. 

Jūs izdzirdēsiet ilgu skaņas signālu, kas apstiprinās 
to, ka „pārošana” ir notikusi veiksmīgi un austiņu 
LED indikators mirgos pārmaiņus sarkanā/zilā un 
zilā krāsā ik pēc trīs sekundēm.
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7.2.2  Austiņu pievienošana pie sava 
mobilā telefona

Pārliecinieties, ka austiņas ir uzlādētas, jūsu 
mobilais tālrunis ir ieslēgts, un tā Bluetooth 
funkcija ir aktivizēta. Apskatieties sava tālruņa 
lietotāja rokasgrāmatā, lai uzzinātu, kā jūsu 
telefonā ieslēgt Bluetooth. 

1  Kad austiņas ir ieslēgtas, nospiediet
 „ ” simbolu līdz LED indikators pārmaiņus 

mirgo sarkanā un zilā krāsā. Austiņas būs 
„pārošanās” režīmā 5 minūtes.

�  Pārošana parasti ietver dažus vienkāršus 
soļus, kas izklāstīti turpinājumā; lūdzu, sīkāku 
informāciju skatiet sava telefona lietotāja 
rokasgrāmatā.

�  Piekļūstiet jūsu mobilā telefona izvēlnei, 
kas parasti saucas “Setup” (Iestatīšana), 
„Settings” (Iestatījumi), “Bluetooth” vai 
„Connectivity” (Savienojamība). Izvēlieties 
opciju, lai atklātu vai meklētu Bluetooth 
ierīces. Pēc dažām sekundēm jūsu telefonam 
būtu jānorāda, ka tas ir atradis “Philips 
SHB6111”.

4  Kad būsiet izvēlējies “Philips SHB6111” 
savā mobilajā telefonā, parasti jums būs 
jāapstiprina sapārošana un jāievada piekļuves 
kods. Lūdzu, ievadiet austiņu piekļuves kodu 
“0000” (četras nulles).

Pēc veiksmīgas sapārošanas austiņas savienosies 
ar mobilo telefonu. Jūs dzirdēsiet garu pīkstienu, 
kas apstiprinās veiksmīgu sapārošanu, un austiņu 
indikatora lampiņas krāsa mainīsies no mirgojoši 
sarkanas/zilas uz periodiski mirgojošu zilu ik pēc 
trīs sekundēm.
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ar mobilo telefonu 

9.1		 	 	pie	 	telefona

Ieslēdziet austiņas, piespiežot , līdz iedegsies 
indikatora lampiņa. Kad austiņas ir ieslēgtas, tās 
automātiski atkārtoti savienosies ar pēdējo ierīci, 
ar kuru tās bija savienotas. Ja pēdējā savienotā 
ierīce nav pieejama, austiņas mēģina atkārtoti 
savienoties ar priekšpēdējo ierīci, kas bija 
savienota ar austiņām.
Ja jūs ieslēdzat mobilo telefonu vai tā Bluetooth 
funkciju pēc tam, kad ir ieslēgtas austiņas, 
savienojiet austiņas ar telefonu no jūsu telefona 
Bluetooth izvēlnes.

9.2		 	 Austiņu	vadība

Lai vadītu austiņas, nospiediet, 
pieturiet un divreiz 
nospiediet uz austiņu pogām. 
“Nospiešana”, “turēšana” un 
“dubulta nospiešana” atšķiras 
pogas piespiešanas ilguma un 
ātruma ziņā.

Nospiešana 

Turēšana > 
1 sek. 

Divkārša 
nospiešana 
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Turpinājumā esošajā tabulā redzams, kā darboties ar austiņām:

Lai: Dariet šādi: Skaņas un LED indikatora 
reakcija

Ieietu sapārošanas režīmā Piespiediet , līdz LED indikators 
sāk pārmaiņus mirgot sarkanā/zilā 
krāsā

Mainīga sarkanās/zilās krāsas 
mirgošana

Ieslēgtu austiņas Piespiediet uz 2 sekundēm • 3x mirgo sarkanā krāsa: 
akumulators ir tukšs.

• 2x mirgo sarkanā krāsa: 
> 25% no uzlādētā 
akumulatora atlikuši.

• 1x mirgo zilā krāsā: > 50% 
no uzlādētā akumulatora 
atlikuši.

Izslēgtu austiņas Turiet vismaz 4 sek. Viens garš pīkstiens
Atskaņotu / Pauzētu mūziku Nospiediet uz
Apturētu mūziku Vienlaicīgi nospiediet uz  un

Pārlēktu uz priekšu/atpakaļ Nospiediet uz  vai 

FullSound ieslēgts/izslēgts Vienlaicīgi turiet un  4 sek. Viens īss pīkstiens: Ieslēgts
Divi īsi pīkstieni: Izslēgts

Noregulētu skaļumu Nospiediet uz VOL- vai	VOL+
Atbildēt uz zvanu / Beigt zvanu Nospiediet uz
Atteiktu zvanu Turiet Viens garš pīkstiens
Vēlreiz zvanītu uz pēdējo 
numuru

Divreiz nospiest Divi īsi pīkstieni

Aktivizētu balss zvanu* Turiet līdz atskan pīkstiens Viens īss pīkstiens
Atslēgtu mikrofonu Divreiz nospiediet (zvana laikā) Īss pīkstiens ik pēc piecām

sekundēm, līdz mikrofons tiek 
atkal ieslēgts

Pārraidīt zvanu uz telefonu* Turiet Viens īss pīkstiens

Citi statusa indikatori:
Savienots ar Bluetooth ierīci
(atrodoties gaidstāves režīmā vai
klausoties mūziku)

Zila gaisma mirgo ik pēc 3 sekundēm.

Gatavs sapārošanai „Sapārošanas” režīmā nepārtraukti LED indikators pārmaiņus 
mirgo sarkanā un zilā krāsā.

Ieslēgts, bet nav savienots Ātri mirgo zila gaisma.
Zvana laikā Kamēr zvana telefons, ātri mirgo zila gaisma (divreiz sekundē).

Pēc atbildēšanas uz zvanu mirgošana palēninās līdz vienai reizei 
sekundē.

Tukšs akumulators LED indikators mirgos sarkanā nevis zilā krāsā. Ik pēc minūtes 
būs dzirdams īss dubults pīkstiens, kad runāšanas laikam būs 
atlikušas piecas vai mazāk minūtes. 

* Pieejams, ja jūsu mobilais telefons to atbalsta
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nēsāšana

OptiFit kakla siksnai ir ergonomiski optimizēts 
āķis, kas tiek uzmanīgi novietots auss 
gliemežnīcas centrā optimālam valkāšanas 
ērtumam. Šī optimizētā pielāgošanās rada arī 
ideālu skaņas izpildi, pateicoties teicamajam 
skaļruņu izvietojumam jūsu auss kanālā. 

Lai personalizētu jūsu 
austiņu pielāgošanos, 
uzstādiet ausu āķus lielākajā 
pozīcijā, kas atzīmēta ar “L”. 
Paņemiet austiņas ar abām 
rokām, ar mikrofonu uz 
priekšu un uzlieciet austiņas 
uz ausīm. Kad austiņas ir 
uzliktas, personalizējiet 
pielāgojumu, bīdot auss āķa 
noregulēšanas marķierus 
uzaugšu un uz leju līdz jums 
optimālajai pozīcijai.

11			 Jūsu bluetooth stereo 

austiņu biežāka lietošana

11.1	 	 Uzziniet, kāds ir bateriju stāvoklis

Uzreiz pēc austiņu ieslēgšanas LED indikators 
norādīs akumulatora statusu.

LED indikatora 
uzvedība

Akumulatora statuss

3x mirgo sarkanā 
krāsā

Atlikuši mazāk par 25% 
akumulatora

2x mirgo sarkanā 
krāsā

Atlikuši mazāk par 50% 
no uzlādētā
akumulatora

1x mirgo zilā krāsā Atlikuši 50% vai vairāk no 
uzlādētā akumulatora

LED indikators nepārtraukti mirgos sarkanā 
krāsā, kad būs atlikušas 5 minūtes sarunu laika. 
Jūs dzirdēsiet arī divus īsus pīkstienus ik pēc 
minūtes, kas atgādinās jums, ka jābeidz zvans, vai 
jāpārceļ tas uz jūsu telefonu, pirms akumulators 
izslēdzas. 
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11.�   Uzziniet par vienlaicīgu skaņas un 
audio izmantošanu 

Jūsu Bluetooth stereo austiņas var savienot ar
• vienu Bluetooth audio ierīci (kas atbalsta 

A2DP un AVRCP Bluetooth profilu), un
• vienu Bluetooth saziņas ierīci (kas atbalsta 

HFP vai HSP Bluetooth profilu) vienlaicīgi.

Tādējādi jūs varat savienot savas Bluetooth 
stereo austiņas
• ar Bluetooth stereo iespējotu telefonu, lai 

klausītos mūziku un veiktu zvanus, vai
• ar Bluetooth telefonu, kas neatbalsta 

Bluetooth stereo (A2DP), lai varētu pārvaldīt 
zvanus un tajā pašā laikā Bluetooth audio 
ierīcē (MP3 atskaņotājs ar Bluetooth atbalstu, 
Bluetooth audio adapteris u.c.) klausītos 
mūziku. Pārliecinieties un sapārojiet telefonu 
ar savām Bluetooth austiņām, tad izslēdziet 
gan telefonu, gan austiņas un tad sapārojiet 
Bluetooth audio ierīci.

Ar SwitchStream funkciju jūs varat klausīties 
mūziku un pārraudzīt savus zvanus vienlaicīgi. 
Pat klausoties mūziku jūs dzirdēsiet zvana toni, 
saņemot zvanu, un varēsiet pārslēgties uz zvanu, 
vienkārši nospiežot uz „ ” simbola.

11.�  Uzziniet par FullSound

FullSound ir vieds digitālās skaņas uzlabošanas 
algoritms, kas darbojas ar jaudīgu procesoru jūsu 
Bluetooth austiņu iekšpusē. 

Tas atjauno un uzlabo basus, augstās frekvences, 
stereo efektus un saspiestās mūzikas dinamiku, 
un rada dabiskāku, “reālās dzīves” skaņas 
pieredzi, balstoties uz daudziem akustikas izpētes 
un skaņošanas gadiem.

Ja aktivizēta FullSound funkcija, tā samazina 
mūzikas atskaņošanas laiku par mazāk nekā 
10%. Funkcija tiek aktivizēta, kad jūs iegādājaties 
šo produktu; lai izslēgtu vai ieslēgtu FullSound, 
vienlaicīgi turiet  un 4 sekundes. Pēc 
FullSound ieslēgšanas jūs dzirdēsiet kāpjošu toni, 
un pēc FullSound izslēgšanas – lejupejošu toni.

11.4  Automātiska akumulatora 
uzlādējuma taupīšana

Ja jūsu austiņas nevar atrast nevienu Bluetooth 
ierīci, ar kuru savienoties, piecu minūšu laikā, 
to strāvas padeve automātiski samazināsies, lai 
taupītu akumulatora darbības mūža ilgumu.
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• Līdz pat 14 stundām atskaņošanas vai sarunu 
laika

• Līdz pat 300 stundām gaidstāves laikā
• Parastais pilnīgas uzlādes laiks: <4 stundas
• Lādējams Litija polimēru akumulators 

(360mAh)
• Austiņas: Bluetooth 2.0+EDR, Bluetooth 

skaņas / mūzikas adapteris: Bluetooth 1.2 
profila atbalsts:  Bluetooth stereo (A2DP 
– Advanced Audio Distribution Profile 
(Uzlabots audio izplatīšanas profils), AVRCP 
– Audio Video Remote Control Profile (Audio 
video tālvadības pults profils)), Austiņu profils 
(HSP – Headset Profile) un brīvroku profils 
(HFP – Hands-Free Profile)

• FullSound digitālās skaņas uzlabošana
• OptiFit ergonomiskais dizains
• Darbības diapazons līdz pat 10 metriem (33 

pēdas)

Tehniskie dati var mainīties bez iepriekšēja 
brīdinājuma.
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13   Biežāk uzdotie jautājumi 

Bluetooth austiņas neieslēdzas.
Akumulators ir gandrīz tukšs.
Uzlādējiet savas Bluetooth austiņas.

Nav savienojuma ar mobilo telefonu.
Bluetooth nav aktivizēts.
Aktivizējiet Bluetooth savā mobilajā telefonā, un 
ieslēdziet austiņas pēc telefona ieslēgšanas.

Mobilais telefons nevar atrast austiņas.
•  Austiņas var būt savienotas ar citu iepriekš 

sapārotu ierīci.
Izslēdziet esošo savienoto ierīci vai novietojiet 
to ārpus uztveršanas zonas.

•  Sapārošanas iespējams tika atiestatītas vai arī 
austiņas iepriekš tika sapārotas ar citu ierīci.
Sāciet sapārošanas procesu, kā aprakstīts šajā 
lietotāja rokasgrāmatā.

Pārzvanīšana nedarbojas.
Iespējams jūsu mobilais tālrunis šo funkciju 
neatbalsta.

Balss zvans nedarbojas.
Iespējams jūsu mobilais tālrunis šo funkciju 
neatbalsta.

Austiņas ir savienotas ar Bluetooth 
stereo iespējotu telefonu, bet mūzika tiek 
atskaņota tikai pa tālruņa skaļruni.
Telefonam var būt opcija atskaņot mūziku pa 
skaļruni vai austiņām.
Apskatieties sava telefona lietotāja rokasgrāmatā, 
kā pārslēgt mūzikas atskaņošanu uz austiņām.

Audio kvalitāte, straumējot no telefona, 
ir ļoti zema vai arī audiostraumējums 
nedarbojas vispār.
Iespējams telefons nav salāgojams ar A2DP un 
atbalsta tikai (mono) HSP/HFP.
Pārbaudiet sava telefona salāgojamību.

Audio kvalitāte ir slikta, un ir dzirdami 
krakšķoši trokšņi.
Bluetooth audio avots ir ārpus uztveršanas 
zonas.
Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth 
audio avotu, vai likvidējiet šķēršļus starp tiem.

Es dzirdu, taču nevaru kontrolēt mūziku 
savā ierīcē (piem., pārlēkt uz priekšu/
atpakaļ).
Bluetooth audio avots neatbalsta AVRCP.
Pārbaudiet to sava audio avota lietotāja 
rokasgrāmatā.

Nevaru dzirdēt mūziku vai skaņu BT 
skaņas / audio adapterī.
Nav pareizi “Audio Settings” (Audio iestatījumi).
Iestatiet audio iestatījumus savā datorā tā, kā tas 
aprakstīts 6. nodaļā. Restartējiet savu mūzikas 
atskaņotāju un VoIP lietojumprogrammu.

Austiņas nelādējas vai lādējas ļoti lēnu, 
izmantojot USB lādēšanas kabeli.
USB pieslēgvietā ir pārāk maz jaudas vai arī nav 
tās vispār. 
Jūsu USB pieslēgvietā jābūt 500mA. Pamēģiniet 
izmantot citu USB pieslēgvietu jūsu datora 
aizmugurē vai arī izmantojiet ar jaudu apgādātu 
USB centrmezglu.

Lūdzu, apmeklējiet www.philips.com/support, lai 
iegūtu papildu atbalstu.
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