SHB6111

www.philips.com/welcome
LT Bluetooth stereo ausinės

Turinys
1
Svarbu
3
1.1 		 Klausymosi saugumas
3
1.2 		 Elektrinis, magnetinis ir elektromagnetinis
laukai („EML“)
3
1.3 		 Bendroji priežiūra
4
1.4 		 Seno gaminio utilizavimas
4
1.5 		 Integruotos baterijos išėmimas
4
1.6 		 Perspėjimai Europos Sąjungoje
5
1.7 		 Prekiniai ženklai
5
2

Kas yra

6

3

Ko dar jums reikės

6

4

Ką su savo ausinėmis ir Bluetooth
muzikos / balso adapteriu galite
nuveikti

8

Bluetooth stereo
           
naudojimas su savo PK
8.1 		 Ausinių prijungimas prie USB
Bluetooth muzikos / balso adapterio
naudojimas su savo
mobiliuoju telefonu
9.1 		 Mobiliojo telefono prijungimas
9.2 		 Ausinių veikimas

12
12

9

10

Bluetooth stereo

13
13
13

   
15

11
7

5

Platesnis Bluetooth stereo        

11.1 Sužinokite apie baterijos būklę
11.2 Sužinokite apie balso ir garso
naudojimą vienu metu
11.3 Sužinokite apie „FullSound”
11.4 Automatinis energijos taupymas

15
15
16
16
16

8
12
6

USB Bluetooth muzikos /
balso adapterio įdiegimas ir  

13
9

7
7.1 		 Ausinių įkrovimas
7.2 		 Suporuokite savo ausines
7.2.1 Suporuokite savo ausines su savo PK
7.2.2 Suporuokite savo ausines su savo
mobiliuoju telefonu



10
10
10
10
11

Techniniai duomenys

17
18

Svarbu

1.2 		 Elektrinis, magnetinis ir
elektromagnetinis laukai
1

1.1

Klausymosi saugumas

Pavojus
Norėdami išvengti klausos pažeidimo, ribokite
laiką, kai ausines naudojate didžiausiu garsu, o
garsą nustatykite saugiame lygyje. Kuo stipresnis
garsas, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas.
Naudodamiesi ausinėmis būtinai laikykitės
šių rekomendacijų.
• Klausykitės tinkamu garsu priimtiną laiko
tarpą.
• Stenkitės garso nuolat nedidinti, nes jūsų
klausa adaptuojasi.
• Nedidinkite garso tiek daug, kad
negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
• Esant galimai pavojingoms situacijoms,
ausinėmis turėtumėte naudotis atsargiai, arba
laikinai visiškai nesinaudoti.
• Kai vairuojate, nerekomenduojama ausinėmis
naudotis uždengiant abi ausis, o kai kuriose
šalyse vairuojant naudotis ausinėmis yra
neteisėta.
• Dėl savo saugumo, kai vairuojate ar esate
kitoje potencialiai pavojingoje aplinkoje,
stenkitės, kad muzika ar pokalbiai telefonu
jūsų neblaškytų.
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„Philips Electronics“ gamina ir parduoda daug
vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir
bet kurie elektroniniai aparatai, apskritai turi
galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius
signalus.
Viena pagrindinių „Philips“ verslo principų
– imtis visų būtinų sveikatos ir saugumo
priemonių visiems produktams, kad
atitiktų visus taikomus reikalavimus ir EML
standartus, taikomus produktų gamybos
metu.
„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir
pardavinėti produktus, kurie nesukelia jokio
nepageidaujamo poveikio sveikatai.
„Philips“ patvirtina, kad jos produktus
tinkamai naudojant pagal paskirtį, jie yra
saugūs naudoti pagal šiuolaikiniu mokslo
duomenis.
„Philips“ aktyviai dalyvauja kuriant
tarptautinius EML ir saugumo standartus,
įgalindama „Philips“ pagreitinti kitus savo
produktų ankstyvos standartizacijos
tobulinimus.
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1.3

Bendroji priežiūra

Kad išvengtumėte sugadinimo ar funkcijos
sutrikimo:
• Nelaikykite ausinių dideliame karštyje.
• Ausinių nemėtykite.
• Savo ausinių nemerkite į vandenį.
• Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra
alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvinių
medžiagų.
Jei reikia valyti, naudokite minkštą šluostę,
jei reikia – suvilgytą nedideliu vandens kiekiu
ar praskiestu minkštu muilu, kad produktą
nuvalytumėte.
Apie darbo ir laikymo temperatūrą
• Nenaudokite ir nesaugokite vietoje, kur
temperatūra yra žemiau -15°C (5ºF) ar viršija
55°C (131ºF), nes tai gali sutrumpinti jūsų
baterijos tarnavimo laiką.

1.4

Jie jūsų šalyje nėra elektroninių produktų
surinkimo / perdirbimo sistemos, prieš išmetant
ausines išėmę ir atidavę perdirbti bateriją, galite
apsaugoti aplinką. Prašome bateriją nunešti į
baterijų surinkimo ir perdirbimo vietą.
Išimdami bateriją sugadinsite produktą.
Prieš išimdami bateriją, būtinai ausines atjunkite
nuo maitinimo adapterio.
Bateriją galite išimti atlikus šiuos veiksmus.
1 Nuplėškite kairiosios ausinės pagalvėlę.
2 Atsukite varžtus, kurie laiko ausinę.
3 Nuimkite korpusą.
4 Nukirpkite baterijos vielas.
5 išimkite bateriją.

Seno gaminio utilizavimas

Jūsų produktas yra sukurtas ir
pagamintas iš aukštos kokybės
medžiagų ir komponentų, kuriuos
galima perdirbti ir vėl panaudoti.
Kai šis produktas pažymėtas perbrauktu
šiukšliadėžės su ratukais simboliu, tai reiškia, kad
produktui taikoma Europos Direktyva 2002/96/
EC. Žinokite, kad yra atskiros šalies elektrinių ir
elektroninių produktų surinkimo sistemos.
Prašome elgtis pagal savo šalies taisykles, ir savo
senų produktų neišmesti kartu su įprastomis
buitinėmis atliekomis. Tinkamas jūsų seno
produkto utilizavimas padės užkirsti kelią
negatyvioms pasekmėms aplinkai ir žmonių
sveikatai.



1.5 		 Integruotos baterijos išėmimas

Baterija yra kairioje
ausinėje
1. Nuplėškite 2. Atsukite
ausų pagalvėlę varžtus

3. Nuimkite 4. Išimkite
korpusą
bateriją
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1.6			 Perspėjimai Europos Sąjungoje

Šiuo „Philips Consumer Lifestyle, BG P&A“
pareiškia, kad šios Philips Bluetooth ausinės
SHB6111 atitinka pagrindinius Direktyvos
1999/5/EC reikalavimus ir kitas susijusius sąlygas.
Atitikimo deklaraciją galite rasti vartotojo
vadovo CD pagrindiniame aplanke ir
pridėtiniame lape.

1.7 		 Prekiniai ženklai
Prekiniai ženklai yra „Koninklijke Philips
Electronics N.V.“ ir atitinkamų jos atstovų
savininkų nuosavybė. Žodiniai ženklai ir logotipai
„Bluetooth“ priklauso „Bluetooth SIG. Inc“ ir
„Koninklijke Philips Electronics N.V.“ tokius
ženklus naudoja pagal licenciją.



2			 Kas yra dėžėje:

Bluetooth ausinės

USB įkrovimo kabelis

CD vartotojo vadovas

greito paleidimo vadovas

Bluetooth muzikos / balso adapteris

3			 Ko dar jums reikės:
Naudojimui su mobiliuoju telefonu:
Mobiliojo telefono, kuris suderinamas su
Bluetooth stereo transliavimu, t.y. kuris
suderinamas su Bluetooth A2DP profiliu.
Naudojimui su Bluetooth muzikos /balso
raktu:
• PK su laisva USB prieiga
• Windows 2000 ar vėlesnės versijos
• Skype 3.2 ar vėlesnės versijos. Pagrindines
savybes taip pat palaiko Google Talk, MSN
Messenger,Yahoo Messenger
• Windows media player 10 ar vėlesnės
versijos. Pagrindines savybes taip pat palaiko
iTunes, RealPlayer, WinAmp
• Kiti prietaisai (delninukai, Bluetooth
adapteriai, MP3 grotuvai ir .t.t.) yra
suderinami su ausinėmis, jei juose yra
Bluetooth profilis, kuris yra ausinėse.
Šie profiliai yra:


• „Bluetooth headset profile” (HSP) (Bluetooth
ausinių profilis) arba „Bluetooth Handsfree
profile” (HFP) (Bluetooth laisvų rankų
profilis).
Bevieliam stereo klausymuisi:
• „Bluetooth Advanced Audio Distribution
profile” (A2DP) (Pažangus Bluetooth audio
paskirstymo profilis).
Bevieliam muzikos reguliavimui:
• „Bluetooth Audio Video Remote Control
profile” (AVRCP) (Bluetooth audio video
nuotolinio valdymo profilis).
Ausinėse yra Bluetooth 2.0 versija, bet taip pat
veiks su prietaisais, kuriuose yra kitos Bluetooth
versijos, kuriose yra aukščiau apibūdinti profiliai.
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4 		 Ką su savo ausinėmis ir
Bluetooth muzikos / balso
adapteriu galite nuveikti
•
•
•
•

:
Vesti belaidžius, laisvų rankų pokalbius
Be laidų klausytis muzikos
Be laidų reguliuoti muziką
Sukeisti skambučius ir muziką vietomis

Su savo Philips USB Bluetooth muzikos /
balso adapteriu galite:
• Įgalinti su Bluetooth beviele technologija
suderinamą PK muzikos klausymuisi ir VoIP
ryšiui



5			 Jūsų Bluetooth stereo ausinių ir USB Bluetooth muzikos /
balso adapterio apžvalga
			
Bluetooth stereo ausinės

VOL –

VOL +

Charging
Įkrovimo socket
lizdas
„OptiFit“
OptiFit
earausų
loop
adjustment
kilpos reguliatorius

LED indikatoriaus
LED indicator light
lemputė

Microphone
Mikrofonas

Bluetooth muzikos / balso adapteris

LED, suporavimo ir
prijungimo mygtukas



balso adapterio įdiegimas ir
konfigūravimas
Bluetooth muzikos / balso adapteriui įdiegti
atskiros programinės įrangos nereikia, nes ji įdiegta
adapteryje.
Savo kompiuteryje suraskite USB prievadą ir
įkiškite Bluetooth muzikos / balso adapterį.
Windows jį atpažins ir parodys pranešimą, kad
aptikta nauja techninė įranga. Jei jūsų paprašys
prietaiso tvarkyklės pašome pasirinkti „Install
the software automatically“ (programinę įrangą
įdiegti automatiškai) ir, jei reikia, perkraukite savo
PK. Pagal nutylėjimą Windows įdiegs Bluetooth
muzikos / balso adapterį kaip „Windows
pageidaujamą audio prietaisą“ kiekvieną kartą kai
tik adapterį įkišate į USB prievadą.
Tai reiškia, kad jūsų muzika bus leidžiama per
Bluetooth muzikos / balso adapterį į jūsų
Bluetooth ausines, o ne į garsiakalbius ar kitą
anksčiau jūsų PK įdiegtą audio prietaisą. Taip
pat įrašams bus naudojamas Bluetooth ausinių
mikrofonas.
Jei nenorite, kad USB muzikos / balso adapteris
būtų jūsų „Windows pageidaujamas audio
prietaisas“:
1 Atverkite savo PK „Sounds and Multimedia
properties“ (Garso ir daugialypės terpės
savybės) langą. Šį langą galite rasti šiuo meniu
keliu:
Start‡Settings‡Control Panel‡Sounds ir
Multimedia
2 Spustelėkite „Audio Tab“ ir pasirinkite „Sound
Playback“ ir „Sound Recording“ prietaisą,
kurį norite naudoti (vietoje Philips SHB6111
Bluetooth muzikos / balso adapterio).
3 Savo pasirinkimą patvirtinkite spustelėję „o.k.“
Jei norite atstatyti pradinius parametrus, nueikite
į tą patį meniu ir „Sound Playback“ ir „Sound

Recording“ laukeliuose pakeiskite įrašus į „Philips
SHB6111 Bluetooth music / voice adapter“. Taip
pat, kad gautumėte tą patį efektą, galite ištraukti
Bluetooth muzikos / balso adapterį ir vėl jį įkišti į
USB prievadą. Sukonfigūruokite Skype ar kitą VoIP
programas naudojimui su Bluetooth muzikos /
balso adapteriu:

ausines
1 Atverkite Skype programą.
2 Eikite į Tool‡Options‡General‡Audio
Settings ir pasirinkite „Philips SHB 6111
Bluetooth music / voice adapter“ kaip
„Microphone“ (mikrofonas) ir „Ringing“
(skambėjimas) prietaisą. (senesnėje nei
Windows XP versijoje, pasirinkite „USB Audio
Device“ (USB audio prietaisas), jei „Philips
SHB6111 Bluetooth music / voice adapter“
pasirinkti negalima).
3 Jei naudojate kitą, ne Skype,VoIP programą,
įsitikinkite, ar atitinkami parametrai yra teisingai
nustatyti. Daugiau išsamesnės informacijos galite
rasti programų vartotojo vadove.
Sukonfigūruokite Windows Media Player ar kitą
muzikos grotuvo programą naudoti Bluetooth
muzikos / garso adapterį:

1
2

3

Atverkite Windows Media Player.
Eikite į Tools‡Options‡Devices ir pasirinkite
„speakers“ (garsiakalbiai) įrašą. Garsiakalbių
savybėse pasirinkite „Philips SHB6111
Bluetooth music / voice adapter” kaip garso
grojimo prietaisą. (senesnėje nei Windows
XP versijoje, pasirinkite „USB Audio Device“
(USB audio prietaisas), jei „Philips SHB6111
Bluetooth music / voice adapter“ pasirinkti
negalima).
Jei naudojate ne Windows Media Player
muzikos grotuvą, įsitikinkite, kad įsitikinkite, ar
atitinkami parametrai yra teisingai nustatyti.
Daugiau išsamesnės informacijos galite rasti
programų vartotojo vadove.
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6			 USB Bluetooth muzikos /

7

Pradžia

7.1

Ausinių įkrovimas

Prieš pirmą kartą naudojant ausines, kad būtų
išsaugota optimali baterijų talpa ir tarnavimo
laikas, bateriją kraukite 6 valandas.
Įspėjimas
Naudokite tik originalų USB įkrovimo kabelį.
Naudojant kitą kroviklį galima sugadinti ar
sunaikinti ausines.
USB krovimo kabelį įkiškite į savo kompiuterio
USB lizdą ir prijunkite kroviklio kabelį prijunkite
prie ausinių krovimo lizdo.
Dėmesio
Prieš įkraudami ausines baikite savo pokalbį,
nes ausines prijungus krovimui, bus nutraukiami
įeinantys pokalbiai.
Įkrovimo metu LED indikatorius degs raudona
šviesa. Pasibaigus krovimui, LED išsijungs.
Paprastai pilnai įkraunama per keturias valandas.
Įkrovimo metu ausinėmis galite naudotis.
Patarimas
Galite taupyti energiją ir apsaugoti aplinką baigus
įkrauti ištraukę įkroviklį.

7.2 		 Suporuokite savo ausines
Prieš prijungiant ir naudojant prietaisą primą
kartą jūsų Bluetooth stereo ausines būtina
suporuoti su jūsų Bluetooth adapteriu ir
mobiliuoju telefonu. „Suporavimas“ suteiks
unikalų užšifruotą ryšį tarp jūsų ausinių ir USB
adapterio ar mobiliojo telefono.
Suporuoti reikia
• prieš pradedant jūsų ausines naudoti su USB
adapteriu ar mobiliuoju telefonu patį pirmąjį
kartą arba
• su ausinėmis suporavus daugiau nei du
Bluetooth prietaisus. Savo atmintyje ausinės
gali išsaugoti iki dviejų suporuotų prietaisų,
jei suporuosite daugiau nei du prietaisus,
seniausiai suporuotas prietaisas perrašomas.
• „Poravimas” skiriasi nuo “sujungimo”, nes
suporavimą paprastai reikia atlikti vieną
kartą, kai tuo tarpu telefoną ir ausines reikia
“sujungti” kiekvieną kartą, kai vienas iš dviejų
prietaisų yra išjungiamas ar atsiduria už
veikimo zonos ribų.

7.2.1

Suporuokite savo ausines su
savo PK

Norėdami savo ausines suporuoti su PK, įsitikinkite,
ar jūsų ausinės įkrautos ir išjungtos, o Bluetooth
muzikos / balso adapteris prijungtas prie PK.
Laikydami nuspaustą mygtuką kol LED pradės
mirksėti pakaitomis raudonai ir mėlynai, įjunkite
ausinių suporavimo režimą. Ausinės „suporavimo
režime“ bus 5 minutes.
Nuspauskite „Pair&Connect“ (suporuoti ir
prijungti) mygtuką, esantį ant Bluetooth muzikos
/ balso adapterio, kol LED pradės pakaitomis
mirksėti raudonai ir jaunai.
Išgirsite ilgą pypsėjimą, patvirtinantį sėkmingą
suporavimą, o ausinių LED pasikeis iš mirksinčio
raudono/mėlyno į periodiškai kas tris sekundes
mirksintį mėlyną.
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Suporuokite savo ausines su
mobiliuoju telefonu
Įsitikinkite, ar ausinės įkrautos, jūsų mobilusis
telefonas įjungtas, o Bluetooth funkcija įjungta.
Savo telefono vartotojo vadove pasižiūrėkite,
kaip telefone įjungti Bluetooth.
1

2

3

4
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7.2.2

Kai ausinės išjungtos, laikydami nuspaudę
„ “ mygtuką, kol pakaitomis pradės mirksėti
raudoni ir mėlyni LED, nustatykite ausinių
suporavimo režimą. Ausinės „suporavimo
režime“ liks 5 minutes.
Suporavimą paprastai sudaro keli paprasti
veiksmai, nurodyti žemiau; išsamios
informacijos galite rasti savo telefonų
vartotojo vadove.

Įeikite į savo telefono meniu, paprastai
vadinamą “Setup” (nustatymas), “Settings”
(nuostatos) , “Bluetooth” (Bluetooth) ar
“Connectivity” (prisijungimo galimybės).
Pasirinkite parinktį, skirtą Bluetooth
prietaisams surasti ar ieškoti. Po kelių
sekundžių jūsų telefonas nurodys, kad aptiko
„Philips SHB6111”.
Savo mobiliajame telefone pasirinkus „Philips
SHB6111”, paprastai turėsite patvirtinti
suporavimą ir įvesti slaptažodį. Prašome
įvesti ausinių slaptažodį „0000” (keturi nuliai).

Po sėkmingo suporavimo ausinės prisijungs prie
mobiliojo telefono. Išgirsite ilgą supypsėjimą,
patvirtinantį sėkmingą suporavimą, o ausinių
LED nustos mirksėti raudonai/mėlynai ir pradės
mirksėti periodiškai kas tris sekundes.

11
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Ausinių naudojimas su
savo mobiliuoju telefonu

9.1

Mobiliojo telefono prijungimas

Nuspaudę „ “ kol užsidegs LED, įjunkite
ausines. Ausinėms įsijungus, jos bus automatiškai
prisijungs prie paskutinio prijungto prietaiso.
Jie paskutinio prijungto prietaiso nėra, ausinės
mėgina prisijungti prie priešpaskutinio prietaiso,
kuris buvo prijungtas prie ausinių.
Kai savo mobilųjį telefoną ar Bluetooth savybe
jame įjungsite po ausinių įjungimo, ausines
prijunkite iš savo mobiliojo telefono meniu.

9.2
Tapštelėti

Laikyti >
1 s.

Norėdami reguliuoti ausines,
galite tapštelėti, laikyti ir
dukart tapštelėti ausinių
mygtukus. „Tapštelėjimas“,
„laikymas“ ir „dvigubas
tapštelėjimas“ skiriasi
trukme ir greičiu, kuriuo
nuspaudžiamas mygtukas.

Dukart
tapštelėti
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Lentelėje parodyta, kaip naudotis jūsų ausinėmis:
Tam kad:

Atlikite tai:

Įvesti suporavimo režimą

Nuspausti „ “ kol LED pradės
Pakaitomis blyksėti raudonai /
mėlynai

Įjungti ausines

2 sekundėms nuspausti „

Išjungti ausines
Leisti / pristabdyti muziką
Sustabdyti muziką
Praleisti pirmyn/atgal
Įjungti/išjungti „FullSound“

Mažiausiai 4 s. nuspausti „ “
Tapštelėti „ “
Vienu metu tapštelėti
ir
Tapštelėti
arba
Vienu metu laikyti „ “ ir
4 s. Vienas trumpas supypsėjimas:
įjungta
Du trumpi supypsėjimai:
išjungta
Tapštelėti VOL- arba VOL+
Tapštelėti „ “

Reguliuoti garsą
Atsiliepti į skambutį / Baigti
pokalbį
Atsisakyti skambučio
Vėl surinkti paskutinį numerį

Laikyti „ “
Dukart tapštelėti „

“

“

Aktyvuoti numerio rinkimą
balsu*
Užtildyti mikrofoną

Laikyti „ “, kol pasigirs
pypsėjimas
Dukart tapštelėti „ “ (pokalbio
metu)

Perkelti skambutį į telefoną*

Lakyti

Kiti būsenos indikatoriai:
Prijungtos prie Bluetooth
prietaiso
(pristabdžius ar klausantis
muzikos)
Pasiruošusios suporavimui
Įjungtos, bet neprijungtos
Pokalbio metu

Išsikrovė baterija

• 3 × sumirksės raudonai:
baterija išsikrovė.
• 2 × sumirksės raudonai: liko
> 25% įkrovimo.
• 1 × sumirksės mėlynai: liko
> 50% įkrovimo.
Vienas ilgas supypsėjimas

Vienas ilgas supypsėjimas
Du trumpi supypsėjimai
Vienas trumpas supypsėjimas
Trumpas supypsėjimas kas
penkias
sekundes kol užtildymas
išjungiamas.
Vienas trumpas supypsėjimas

Mėlyna šviesa sumirksi kas 3 sekundes.

Suporavimo režime LED mirksi pakaitomis raudonai ir mėlynai.
Greitai mirksi mėlyna šviesa.
Skambant telefonui, greitai mirksi mėlyna šviesa ( du kartus per
sekundę).
Atsiliepus į skambutį, sumažėja iki vieno karto per sekundę.
Vietoj mėlyno mirksės raudonas LED. Likus penkioms ar mažiau
minučių pokalbiui, kas minutę bus girdimas dvigubas supypsėjimas.

* yra, jei palaiko jūsų mobilusis telefonas
14

Garso ir LED indikatoriaus
grįžtamasis ryšys
Pakaitinis mirksėjimas
raudonai / mėlynai

Bluetooth stereo ausinių

11 		 Platesnis Bluetooth stereo
ausinių naudojimas

naudojimas
„OptiFit” kaklo juostelėje yra ergonomiškas
įtvaras, atsargiai įkišamas į ausies kaušelio
centrą, kad būtų patogu nešioti. Šis optimalus
pritaikymas sudaro idealų garso perteikimą dėl
puikaus garsiakalbio uždėjimo ant jūsų ausų
kanalo.
Norėdami pritaikyti
savo ausines individualiai,
ausies kilpas nustatykite į
didžiausią padėtį, pažymėtą
„L”. Ausines suimkite
abiem rankom, mikrofoną
nukreipdami į priekį ir
ausines nuleiskite ant savo
ausų. Užsidėję ausines,
jas galite susireguliuoti
ausies kilpas reguliuodami
žymeklius aukštyn ir žemyn
į optimalią jums padėtį.

11.1

Sužinokite apie baterijos būklę

Iškart išjungus ausines, LED parodys baterijos
būklę.
LED elgesys

Baterijos būklė

3 × sumirksi
raudonai

Liko mažiau nei 25%
baterijos talpos

2 × sumirksi
raudonai

Liko mažiau nei 50%
įkrovimo

1 × sumirksi
mėlynai

Liko 50% ar daugiau
įkrovimo

Likus apytiksliai 5 minutėms pokalbio, LED
pastoviai mirksės raudonai. Taip pat kas minutę
girdėsite du trumpus supypsėjimu, kad primintų
jums, kad baigtumėte pokalbį arba pereiti prie
telefono, kol baterija neišseko.
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11.2 		 Sužinokite apie balso ir garso
naudojimą vienu metu
Jūsų Bluetooth stereo ausines galima prijungti
prie
• vieno Bluetooth audio prietaiso (palaikančio
A2DP ir AVRCP Bluetooth profilius) ir
• vieno Bluetooth ryšio prietaiso (palaikančio
HFP ar HSP Bluetooth profilį) vienu metu.
Todėl savo Bluetooth stereo ausines galite
sujungti
• su Bluetooth stereo telefonu, tiek muzikai
klausytis, tiek kalbėti, arba
• su Bluetooth telefonu, kuris nepalaiko
Bluetooth stereo (A2DP) pokalbiams ir
Bluetooth audio prietaiso (Bluetooth MP3
grotuvu, Bluetooth audio adapterio ir t.t.)
muzikai klausytis vienu metu. Pirmiausia
būtinai suporuokite su savo Bluetooth
ausinėmis, tada išjunkite ir telefoną ir ausines,
kad suporuotumėte Bluetooth audio prietaisą.
„SwitchStream” funkcija vienu metu galite
klausytis muzikos ir stebėti savo skambučius.
Net klausantis muzikos girdėsite skambutį ir,
takštelėję „ “ mygtuką, galėsite persijungti į
pokalbį
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11.3		 Sužinokite apie „FullSound”
„FullSound“ yra sumanus skaitmeninio garso
sustiprinimo algoritmas, kurį vykdo galingas
procesorius, esanti jūsų Bluetooth ausinėse.
Jis atstato ir sustiprina suglaudintos muzikos
bosus, diskantą, stereo efektą ir dinamiką ir
sukuria natūralesnį, „realaus pasaulio“ garsą,
patirtą remiantis matais akustinių tyrinėjimų ir
tobulinimų.
„FullSound“ funkcija, jei įjungta, sumažina
muzikos grojimo laiką mažiau nei 10%. Funkcija
įjungiama, kai nusiperkate produktą, „FullSound“
išjungiama ar įjungiam vienu metu 4 sekundes
laikomas
ir . Įjungus „FullSound“, išgirsite
vieną trumpą supypsėjimą, išjungus – du trumpus
supypsėjimus.

11.4		

Automatinis energijos taupymas

Jie jūsų ausinės neras jokio Bluetooth prietaiso,
prie kurio galėtų prisijungti, per penkias minutes,
jos automatiškai išsijungs, kad taupytų bateriją.

LIETUVIŲ KALBA

12			 Techniniai duomenys
•
•
•
•
•

Iki 14 valandų grojimo ar pokalbių trukmė.
Iki 300 valandų pristabdymo trukmė.
Įprastas laikas pilnam įkrovimui: < 4 valandos
Įkraunama ličio polimero baterija (360mAh)
Ausinės: Bluetooth 2.0+EDR, Bluetooth
muzikos / balso adapteris: Bluetooth stereo
(A2DP – Advanced Audio Distribution
Profile) Audio Video Remote Control Profile
(AVRCP), Headset Profile (HSP) ir Handsfree
Profile (HFP)
• „FullSound“ skaitmeninis garso sustiprinimas
• „OptiFit” ergonomiškas dizainas
• Veikimo ribos iki 10 metrų

Techninės sąlygos gali būti keičiamos be įspėjimo.
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13

Dažniausiai užduodami
klausimai

Bluetooth ausinės neįsijungia.
Baterija labai išsekusi.
Įkraukite savo Bluetooth ausines.
Nėra ryšio su mobiliuoju telefonu.
Bluetooth išjungta.
Savo mobiliajame telefone įjunkite Bluetooth ir,
įjungę telefoną, įjunkite ausines.
Mobilusis telefonas neaptinka ausinių.
• Ausinės gali būti prisijungusios prie anksčiau
suporuoto prietaiso.
Naudojamą prijungtą prietaisą išjunkite arba
perkelkite už veikimo ribų.
• Suporavimas gali būti atstatytas arba ausinės
buvo anksčiau suporuotos su kitu prietaisu.
Pradėkite suporavimo procesą, kaip aprašyta
šiame vadove.
Neveikia numerio perrinkimas.
Jūsų mobiliajame telefone gali nebūti šios
funkcijos.
Neveikia numerio rinkimas balsu.
Jūsų mobiliajame telefone gali nebūti šios
funkcijos.
Ausinės prijungtos prie Bluetooth stereo
telefono, bet muzika groja tik telefono
garsiakalbyje.
Telefone gali būti parinktis klausytis muzikos per
garsiakalbius ar ausines.
Savo telefono vartotojo vadove pasižiūrėkite, kaip
muziką perkelti į ausines.
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Garso kokybė, kai muzika transliuojam
iš telefono, yra labai prasta arba audio
transliacija visiškai neveikia.
Telefonas gali būti nesuderinamas su A2DP arba
palaikyti tik (mono) HSP/HFP.
Patikrinkite savo telefono suderinamumą.
Garso kokybė yra prasta ir girdimi
traškesiai.
Bluetooth garso šaltinis yra už veikimo ribų.
Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir Bluetooth
garso šaltinio, arba pašalinkite kliūtis tarp jų.
Aš girdžiu muziką savo prietaise, bet
negaliu kontroliuoti (pvz. pereiti pirmyn /
atgal).
Bluetooth garso šaltinis nepalaiko AVRCP.
Žr. savo audio šaltinio vartotojo vadovą.
Negirdžiu muzikos ar balso per BT
muzikos / balso adapterį.
Netinkami audio parametrai.
Nustatykite savo PK audio parametrus kaip
aprašyta 6 skyriuje. Perkraukite savo muzikos
grotuvą ir VoIP programą.
Naudojant USB įkrovimo kabelį, ausinės
neįsikrauna arba įsikrauna labai lėtai.
USB kabelyje nėra, arba per maža srovė.
Jūsų USB kabelyje turėtų būti 500 mA.
Pamėginkite kitą USB prievadą savo PK galinėje
pusėje arba kitą USB šakotuvą.
Jei reikia papildomos pagalbos, aplankykite
tinklalapį www.philips.com/support.
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