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С	интуитивната	простота	на	Bluetooth	стерео	
слушалките	Philips	Tapster	с	управление	
със	сензорни	бутони	и	движения,	нищо	
няма	да	застава	между	вас	и	вашата	музика.	
Функцията	FullSound	ще	ви	удиви	с	богата	
и	жива	музика.	Технологията	EverClear	
минимизира	ехото	и	фоновия	шум	за	ясни	
разговори.	Дизайнът	на	ъглова	акустика	
дава	плътно	прилягане	на	слушалките	
за	оптимално	удобство	и	идеално	
акустично	уплътняване	за	чудесни	звукови	
изживявания.

Отделете	няколко	минути,	за	да	научите	
повече	да	слушалката	си,	и	ще	бъдете	
готови	изцяло	да	се	потопите	в	музиката	и	
разговорите.	Насладете	се	на	изживяването	с	
Philips	Tapster!
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�.�		 	 Електрически,	магнитни	и		
	 	 	 електромагнитни	полета	(ЕМИ)

1 	 Philips	Electronics	произвежда	и	продава	
много	изделия,	предназначени	за	
потребителите,	които	-	като	всяка	
друга	електронна	апаратура	-	могат	да	
излъчват	и	приемат	електромагнитни	
сигнали.

� 	 Един	от	водещите	делови	принципи	на	
компанията	Philips	е	в	нашите	изделия	
да	се	вземат	всички	необходими	мерки	
за	безопасност,	да	се	придържаме	
към	всички	приложими	изисквания	
на	закона	и	да	бъдем	в	съответствие	с	
всички	стандарти	за	електромагнитни	
смущения,	действащи	към	момента	на	
произвеждане	на	изделията.

3 	 Philips	има	за	правило	да	разработва,	
произвежда	и	продава	изделия,	които	не	
са	вредни	за	здравето.

4 	 Philips	потвърждава,	че	съгласно	
съвременните	научни	данни,	при	
правилно	използване	на	неговите	
изделия	в	съответствие	с	тяхното	
предназначение,	те	са	безопасни.

5 	 Philips	играе	активна	роля	в	
разработването	на	международни	
стандарти	за	електромагнитни	смущения	
и	за	безопасност,	което	на	свой	ред	
позволява	на	Philips	да	предвижда	
бъдещото	развитие	на	стандартизацията	
с	оглед	ранното	й	внедряване	в	своите	
изделия.

2	 	 	 Важно

�.1		 	 Безопасност	за	слуха
	

	Опасност
За	да	избегнете	увреждане	на	слуха	си,	
ограничете	времето,	през	което	слушате	
силен	звук	през	слушалки,	и	задайте	
безопасно	ниво	на	силата	на	звука.	Колкото	
е	по-силен	звукът,	толкова	по-кратко	е	
времето	за	безопасно	слушане.	

При	всички	случаи	следвайте	следните	
напътствия,	когато	ползвате	слушалките	си.
•	 Слушайте	с	разумна	сила	на	звука	за	

разумни	интервали	от	време.
•	 Внимавайте	да	не	увеличавате	

непрекъснато	силата	на	звука	при	
адаптирането	на	слуха	ви.

•	 Не	увеличавайте	силата	на	звука	
дотолкова,	че	да	не	чувате	какво	става	
около	вас.

•	 Прекомерно	звуково	налягане	от	
микрослушалки	и	слушалки	може	да	
доведе	до	загуба	на	слух.

•	 Трябва	да	сте	нащрек	или	временно	да	
прекъснете	използването	в	потенциално	
опасни	ситуации.

•	 Използването	на	тези	слушалки	с	две	
покрити	уши	по	време	на	шофиране	не	се	
препоръчва	и	може	да	е	незаконно	при	
шофиране	в	някои	региони.

•	 За	ваша	безопасност,	избягвайте	
отвличане	на	вниманието	с	музика	или	
телефонни	повиквания,	докато	сте	в	
повишен	трафик	или	други	потенциално	
опасни	обстоятелства.
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�.3		 	 Обща	поддръжка

За	да	избегнете	повреда	или	неизправност:
•		 Не	излагайте	слушалките	на	прекомерна	

топлина.
•	 Не	изпускайте	слушалките.
•	 Уредът	не	трябва	да	се	излага	на	капки	

или	разливане.
•	 Не	допускайте	слушалките	да	се	потопят	

във	вода.
•	 Не	използвайте	препарати	за	миене,	

съдържащи	спирт,	амоняк,	бензен	или	
абразивни	вещества.

•	 главният	щепсел	на	AC/DC	адаптера	се	
използва	като	устройство	за	прекъсване	
на	връзката	и	трябва	да	може	лесно	да	се	
достига	за	работа	с	него.

•	 Ако	е	необходимо	почистване,	
използвайте	за	почистване	на	уреда	
мека	кърпа,	навлажнена	с	минимално	
количество	вода	или	разреден	мек	сапун,	
ако	е	необходимо.

За	температурите	на	работа	и	съхранение
•		 Не	използвайте	и	не	съхранявайте	на	

места,	където	температурата	е	под	-15ºC	
(5ºF)	или	над	55ºC	(131ºF),	тъй	като	това	
може	да	скъси	живота	на	батерията.

•	 Вградената	батерия	не	трябва	да	се	излага	
на	прекомерно	нагряване,	например	
слънчева	светлина,	огън	и	подобни.

�.4		 	 Изхвърляне	на	старото	изделие

Продуктът	е	разработен	и	
произведен	от	висококачествени	
материали	и	компоненти,	които	
могат	да	бъдат	рециклирани	и	
използвани	повторно.

Когато	към	изделието	е	поставен	задраскан	
символ	на	контейнер	за	отпадъци,	това	
означава,	че	изделието	отговаря	на	
европейската	директива	2002/96/ЕО.	
Осведомете	се	относно	местната	система	
за	разделно	събиране	на	отпадъците	за	
електрически	и	електронни	продукти.	

Моля,	съобразявайте	се	с	местните	
разпоредби	и	не	изхвърляйте	старото	си	
изделие	с	обикновените	битови	отпадъци.	
Правилният	начин	на	изхвърляне	на	старото	
изделие	ще	спомогне	за	отстраняването	на	
потенциални	отрицателни	последствия	за	
околната	среда	и	човешкото	здраве.
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�.5		 	 Бележки	за	изхвърляне	на		
	 	 	 батерията

Ако	във	вашата	страна	няма	система	за	
разделно	събиране	на	отпадъците	за	
електронни	продукти,	можете	да	опазвате	
околната	среда,	като	извадите	батерията,	
преди	да	изхвърлите	слушалките.	Продуктът	
съдържа	вградена	презареждаща	се	
батерия,	за	която	важи	европейската	
директива	2006/66/ЕО,	която	батерия	не	
може	да	се	изхвърля	заедно	с	обикновените	
битови	отпадъци.	Занесете	изделието	си	в	
пункт	за	събиране	на	специални	отпадъци	
или	сервизен	център,	където	батерията	да	
бъде	извадена	от	специалист.

Изваждането	на	батерията	ще	унищожи	
изделието.	

�.6		 	 Бележки	за	сертифициране	и		
	 	 	 одобрение

С	настоящото	Philips	Consumer	Lifestyle,	
BU Accessories,	декларира,	че	Bluetooth	
слушалките	Philips	SHB7110	са	в	
съответствие	с	основните	изисквания	
и	другите	приложими	разпоредби	на	
Директива	1999/5/EC.

	
	

�.7		 	 Търговски	марки

Търговските	марки	са	собственост	на	
Koninklijke	Philips	Electronics	N.V.	или	на	
съответните	си	притежатели.	Марката	
и	логото	на	Bluetooth	са	собственост	на	
Bluetooth	SIG,	Inc.	и	всяко	използване	на	
тези	марки	от	Koninklijke	Philips	Electronics	
N.V.	става	по	лиценз.	Tapster,	EverClear	и	
FullSound	са	търговски	марки,	собственост	
на	Koninklijke	Philips	Electronics	N.V.
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3.1		 	 Какво	други	ви	трябва:

Мобилен	телефон,	който	е	пригоден	за	поточно	
приемане	през	профил	A2DP	на	Bluetooth.

Други	устройства	(лаптопи,	джобни	
компютри,	Bluetooth	адаптери,	MP3	плейъри	
и	др.)	също	са	съвместими,	ако	споделят	
Bluetooth	профилите,	поддържани	от	
слушалките.	Тези	профили	са:

За	безжично	стерео	слушане:
•	 Разширен	профил	за	аудио	

разпространение	на	Bluetooth	(A2DP).

За	безжично	управление	на	музиката:
•	 Профил	за	дистанционно	управление	на	

аудио-видео	на	Bluetooth	(AVRCP).

За	безжични	комуникации	със	свободни	ръце:
•	 Профил	за	слушалки	на	Bluetooth	

(HSP)	или	профил	за	свободни	ръце	на	
Bluetooth	(HFP).

	 Bluetooth	стерео	слушалките	Philips	
Tapster	включват	Bluetooth	версия	
2.1+EDR,	но	работят	и	с	устройства,	
използващи	други	версии	на	Bluetooth,	
които	поддържат	профилите	по-горе.

Bluetooth	стерео	слушалки		
Philips	Tapster	SHB7110

Допълнителни	окачалки	
за	уши

Сменяеми	гумени	телаКалъф	за	носене

Ръководство	за	бърз	старт Кабел	за	зареждане	от	USB
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4	 	 	 Какво	можете	да		 	

	 	 	 направите	със	своите		 	

	 	 	 Bluetooth	стерео		 	

	 	 	 слушалки	Philips	Tapster

Със	своите	Bluetooth	стерео	слушалки	
Philips	Tapster	можете	да	правите	
следното:
•	 Провеждане	на	безжични	разговори	със	

свободни	ръце
•	 Безжично	слушане	на	музика
•	 Безжично	управляване	на	музика
•	 Превключване	между	разговори	и	музика
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Светодиоден	
светлинен	
индикатор

Дясна	слушалкалява	слушалка

Микрофон

гнездо	за	зареждане

Вкл./изкл.

Сензорна	зона

гумено	тяло

Дясна	слушалкалява	слушалка

Сензорна	зона
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6	 	 	 Запознаване

6.1		 	 Заредете	своите	слушалки

Преди	да	използвате	слушалките	за	пръв	
път,	заредете	батерията	в	продължение	
на	6	часа	за	оптимален	заряд	и	срок	на	
експлоатация	на	батерията.

	Предупреждение
Използвайте	само	оригиналния	кабел	за	
зареждане	от	USB.	Използването	на	друго	
зарядно	устройство	може	да	повреди	или	
унищожи	слушалките.
Включете	USB	кабела	за	зареждане	в	
USB	порта	на	компютъра	и	в	гнездото	за	
зареждане	на	слушалките.	

	Внимание
Завършете	разговора	си,	преди	да	заредите	
слушалките,	тъй	като	свързването	на	
слушалките	за	зареждане	ще	прекъсне	
текущия	разговор.	По	време	на	зареждане	
вие	можете	да	работите	със	слушалките	
нормално.

Включете	кабела	за	зареждане	от	USB	в	
захранен	USB	порт	на	вашия	компютър	
или	в	адаптер	с	USB	порт	и	в	гнездото	за	
зареждане	на	слушалките.

По	време	на	зареждането	светлинният	
индикатор	ще	свети	в	червено.	Светлинният	
индикатор	ще	се	изключи	след	завършване	
на	зареждането.	Ако	опитате	да	зареждате	
слушалките,	когато	са	заредени	напълно,	
светлинният	индикатор	няма	да	светне.

Обикновено	едно	пълно	зареждане	отнема	
2	часа,	като	през	това	време	можете	да	
използвате	слушалките	за	повиквания	и	
музика.

	Съвет
Можете	да	пестите	енергия	и	да	
опазвате	околната	среда,	като	изваждате	
зарядното	устройство	след	завършване	на	
зареждането.
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6.�		 	 Свържете	в	двойка	Bluetooth	
стерео	слушалките	Philips	Tapster	с	
мобилния	телефон

Вашите	Bluetooth	стерео	слушалки	Philips	
Tapster	трябва	да	бъдат	свързани	в	двойка	с	
мобилния	телефон,	преди	да	ги	използвате	
за	пръв	път	с	телефона.		Свързването	в	
двойка,	или	"сдвояването",	ще	установи	
уникална	шифрована	връзка	между			
мобилния	телефон	и	слушалките.

Свързването	в	двойка	трябва	да	
се	направи	само	веднъж,	преди	
използването	на	слушалките	с	вашия	
мобилен	телефон	или	друго	Bluetooth	
устройство	за	първи	път.
•	 Само	в	случай	че	свържете	в	двойка	

със	слушалките	повече	от	две	Bluetooth	
устройства,	може	да	ви	е	необходимо	
повторно	свързване	на	устройства,	които	
вече	са	свързвани	в	двойка.	Вашите	
слушалки	могат	да	съхраняват	повече	
от	две	свързани	в	двойка	устройства	в	
паметта,	а	ако	свържете	в	двойка	повече	
от	две	устройства,	най-старите	свързани	
устройства	ще	бъдат	заместени	с	новите.

•	 "Свързване	в	двойка"	е	различно	от	
"свързване",	тъй	като	свързването	с	
двойка	обикновено	трябва	да	се	извърши	
само	веднъж,	докато	при	излизане	
извън	обхват	на	едното	от	устройствата	
телефонът	и	слушалките	трябва	да	
се	"свързват"	всеки	път	отново.	При	
обикновени	настройки	на	телефона,	
вашите	Bluetooth	стерео	слушалки	Philips	
Tapster	ще	се	свързва	автоматично	
към	телефона	ви,	след	като	включите	
слушалките.	

За	да	свържете	в	двойка	слушалките	с	
мобилния	телефон

1 	 Уверете	се,	че	слушалките	са	заредени	и	
изключени.

� 	 Уверете	се,	че	мобилният	телефон	е	
включен	и	неговата	функция	за	Bluetooth	
е	разрешена.	

3 	 Натиснете	вкл./изкл.	 	на	дясната	
слушалка,	докато	светодиодът	започне	
да	мига	с	редуване	на	червено	и	синьо.	
Слушалките	ще	останат	в	"режим	на	
свързване	в	двойка"	за	5	минути.	

4 	 Свържете	в	двойка	слушалките	с	мобилния	
телефон,.както	е	описано	по-долу.	
Примерно	свързване	в	двойка	е	показано	
по-долу.

светодиод

Вкл./изкл. гнездо	за	
зареждане
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� 	Поставете	микрослушалката	в	ухото	
си	и	завъртете	слушалките	за	плътно	
прилягане.	

3 	Прекарайте	свързващия	кабел	зад	врата	и	
поставете	втората	микрослушалка.	

4 	По	избор:	за	още	по-здраво	прилягане	
поставете	окачалката	за	ухо.	

A.	 Вкарайте	сферата	между	
микрослушалката	и	черупката,	докато	
влезе	в	гнездото,	което	се	намира	между	
микрослушалката	и	черупката.

B.	 Завъртете	окачалката,	според	ухото.
C.	 Плъзнете	окачалката	върху	ухото.
D.	 Следвайте	стъпки	2	и	3	по-горе.

6.3		 	 Регулиране	на	слушалките

1 	Изберете	своя	размер	на	корпус	за	
най-добро	прилягане	и	оптимално	
изпълнение	на	звука.	Не	е	необичайно	
два	различни	размера	на	микрокапсули	
да	бъдат	поставени	на	дясната	и	лявата	
микрослушалка.	

За	подробности	проверете	в	ръководството	
на	мобилния	телефон.

•	 Отворете	менюто	за	Bluetooth	на	
мобилния	телефон,	което	обикновено	
се	нарича	"Настройка",	"Настройки",	
"Bluetooth"	или	"Свързване".

•	 Изберете	опцията	за	откриване,	
добавяне	или	търсене	на	устройство	с	
Bluetooth.	След	няколко	секунди	вашият	
телефон	трябва	да	показва,	че	е	открил	
"Philips	Tapster".

•	 След	избиране	на	"Philips	Tapster"	на	
вашия	мобилен	телефон	обикновено	
трябва	да	потвърдите	свързването	в	
двойка	и	да	въведете	парола.	Въведете	
паролата	на	слушалките	"0000"	(четири	
нули).

След	успешно	свързване	в	двойка,	
слушалките	ще	се	свържат	с	мобилния	
телефон.	Ще	чуете	продължително	бипване	
за	потвърждаване	на	успешното	свързване	
в	двойка	и	светлинните	индикатори	на	
слушалките	ще	променят	режима	си	от	
мигане	в	червено/синьо	на	периодично	
мигане	в	синьо	на	всеки	три	секунди.

голям

среден

малък

A

B
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	Съвет
За	да	избегнете	случайно	задействане	на	
музика	или	повиквания,	чувствителните	на	
допир	зони	на	слушалката	се	включват	само	
след	като	сте	поставили	слушалките	в	ушите	
си.	Ще	чуете	възходящ	звук	на	активиране	
или	низходящ	звук	на	деактивиране,	когато	
поставите	или	извадите	своите	Bluetooth	
стерео	слушалки	Philips	Tapster.

Цялата	външна	черупка	на	микрослушалките	
е	чувствителна	на	допир.	

С	тези	основни	движения	можете	да	
управлявате	всички	функции	на	слушалките.

	 Чукване	
	 Чукнете	по	повърхността

	 Двукратно	чукване
	 Чукнете	по	повърхността	два	пъти	бързо

	 Натискане		
	 Натиснете	и	задръжте	за	около	1	секунда
	
	 Плъзгане
	 Плъзнете	пръст	напред	или	назад	по		
	 повърхността	на	слушалката

7	 	 	 Използване	на		 	
чувствителните	на		 	
допир	 Bluetooth	 стерео	
слушалки	Philips	Tapster

7.1		 	 Свържете	в	двойка	Bluetooth	
стерео	слушалките	Philips	Tapster	с	
мобилния	телефон

Включете	слушалките	с	натискане	на	вкл./изкл.	
,	докато	индикаторът	светне.	След	като	

слушалките	да	включени,	те	автоматично	ще	се	
свържат	към	последното	устройство,	към	което	
са	били	свързани.	Ако	последното	свързано	
устройство	не	е	налично,	слушалките	се	опитват	
да	се	свържат	с	предпоследното	устройство,	
което	е	било	свързано	със	слушалките.

Ако	включите	мобилния	телефон	или	неговата	
Bluetooth	функция	след	включването	на	
слушалките,	свържете	слушалките	от	менюто	
Bluetooth	на	мобилния	телефон.

7.�		 	 Автоматична	икономия	на	енергия

Ако	слушалките	в	рамките	на	пет	минути	не	
могат	да	намерят	в	обхват	никакво	Bluetooth	
устройство,	към	което	да	се	свържат,		те	ще	
се	изключат	автоматично,	за	да	се	пести	
животът	на	батерията.

7.3		 	 Управление	на	чувствителните	на		
	 	 	 допир	Bluetooth	стерео	слушалки		
	 	 	 Philips	Tapster

Вашите	Bluetooth	стерео	слушалки	Philips	Tapster	
използват	интуитивни	сензорни	бутони,	така	
че	да	можете	лесно	да	управлявате	своята	
музика	и	повиквания.	След	няколко	минути	
на	запознаване	с	новите	сензорни	бутони,	
трябва	да	откриете	този	начин	на	управляване	
на	слушалките	-	по-бързо	и	по-просто	от	
слушалките	с	механични	бутони.

Сензорна	повърхност
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В	таблицата	по-долу	е	показано	как	да	управлявате	своята	музика	и	повиквания	с	тези	
основни	движения.

	Съвет
Ще	откриете,	че	всички	функции	за	разговори	се	намират	на	дясната	микрослушалка,	така	че	да	
можете	да	използвате	слушалките	за	разговори	дори	и		ако	лявата	микрослушалка	не	е	в	ухото	ви.

ляво Дясно

Мощност Мощност

няма	данни Вкл./изкл. Натиснете	 	

Музика Музика

Следваща	песен/
предишна	песен

Плъзгане	напред/назад Сила	на	звука	нагоре/
надолу	

Плъзгане	напред/назад

Стоп Натискане	(задържане	1/2	сек.) Възпроизвеждане/пауза	 Чукване

FullSound	(естествени/
динамични	баси)

Двукратно	чукване,	докато	
свири	музика

Повиквания Повиквания

няма	данни Сила	на	звука	нагоре/
надолу	

Плъзгане	напред/назад

Отговаряне	на	
повикване

Чукване

Затваряне/отказване	на	
повикване

Натискане	(задържане	1/2	
сек.)

Повторно	набиране	на	
последния	номер

Двукратно	чукване.

Активиране	на	гласово	
набиране

Натискане	(задържане	1/2	
сек.)

Прехвърляне	на	
повикването	към	
телефон/слушалки

Изваждане/поставяне	на	
микрослушалката

Заглушаване	на	
микрофона

Двукратно	чукване	по	време	
на	разговор

Приемане	на	входящо	
повикване	и	задържане	
на	протичащия	активен	
разговор.	

Чукване

Отхвърляне	на	
входящо	повикване	
и	продължаване	на	
протичащия	активен	
разговор.	

Натискане	(задържане	1/2	
сек.)
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7.4		 	 Съхраняване	и	носене	на		
	 	 	 слушалките

Вашите	слушалки	са	снабдени	с	предпазен	
калъф	за	носене	за	слушалките	и	
допълнителните	окачалки	за	ухо.	Навийте	
кабела,	който	свързва	двете	микрослушалки,	
в	канала	за	кабел,	за	да	съхранявате	
слушалките	прибрани.
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8	 	 	 Друга	употреба	на	

вашите	Bluetooth	

стерео	слушалки		

Philips	Tapster

8.1		 	 Научете	за	състоянието	на		
	 	 	 батерията

Веднага	след	включването	на	слушалките,	
светодиодът	ще	покаже	състоянието	на	
батерията.

Поведение	на	
светодиода

Състояние	на	батерията

По	3	пъти	
мигане	в	
червено

Остава	заряд	под	25%

По	2	пъти	
мигане	в	
червено

Остава	заряд	под	50%

По	1	път		
мигане	в	
червено

Остава	заряд	50%	или	
повече

Приблизително	пет	минути	преди	пълното	
изтощаване	на	батерията,	ще	чувате	две	
кратки	бипвания	на	всяка	минута,	които	
да	ви	напомнят	да	завършите	разговора	
или	да	го	прехвърлите	на	телефона,	докато	
батерията	не	се	е	изтощила.	Светлинният	
индикатор	също	ще	мига	непрекъснато	в	
червено,	когато	остават	около	пет	минути	за	
разговор.

8.�		 	 Научете	за	едновременното		
	 	 	 използване	на	глас	и	аудио

В	даден	момент	вашите	Bluetooth	стерео	
слушалки	може	са	свързвани	с	един	
източник	на	Bluetooth	аудио	(поддържащ	
профил	A2DP	и	AVRCP	на	Bluetooth)	и	
един	източник	на	Bluetooth	комуникации	
(поддържащ	профил	HFP	или	HSP).

Следователно,	можете	свържете	своите	
Bluetooth	стерео	слушалки
•	 с	телефон	с	възможности	за	Bluetooth,	

за	да	слушате	музика	и	да	провеждате	
разговори	едновременно,	или

•	 с	телефон	Bluetooth,	който	поддържа	
само	комуникации	с	Bluetooth	(т.	е.	не	
поддържа	Bluetooth	стерео	(A2DP)),	за	да	
провеждате	разговори,	и	едновременно	
с	това	към	Bluetooth	стерео	устройство	
(MP3	плейър	за	Bluetooth,	Bluetooth	аудио	
адаптер	и	др.),	за	да	слушате	музика.	
Погрижете	се	първо	да	свържете	в	двойка	
телефона	с	вашите	Bluetooth	слушалки,	
а	след	това	изключете	и	телефона,	и	
слушалките,	за	да	може	след	това	да	
свържете	в	двойка	Bluetooth	аудио	
устройството.	

С	функцията	SwitchStream	можете	да	
слушате	музика	и	същевременно	да	следите	
повикванията.	Докато	слушате	музика,	
ще	чуете	тон	на	звънене,	когато	получите	
повикване,	като	можете	да	превключите	
на	повикването,	като	просто	чукнете	върху	
микрослушалката.
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FullSound	е	интелигентен	алгоритъм	за	
подобрение	на	цифровия	звук,	който	работи	
на	мощен	процесор	във	вашите	Bluetooth	
слушалки.	Той	възстановява	и	подобрява	
басите,	високите,	стерео	ефектите	и	
динамиката	на	компресираната	музика	и	
води	до	по-естествено	звуково	изживяване	
-	"от	реалния	живот",	базиран	на	дълги	
години	научни	изследвания	в	акустиката	и	
звукотехниката.

На	вашите	Bluetooth	стерео	слушалки	има	
две	настройки	на	FullSound:
•	 Настройката	на	"естествен"	FullSound	

е	оптимизирана	за	най-естественото,	
меломанско	възпроизвеждане	на	
музиката	-	идеална	за	класическа,	
акустична,	джазова	и	доминирана	от	глас	
музика.

•	 Настройката	на	"динамични	баси"	
подчертава	дълбоките	честоти	за	по-
мощни	баси	и	е	идеална	за	хип-хоп,	
техно	и	други	музикални	стилове	
с	преобладаващи	баси,	както	и	за	
допълнително	мотивиране	по	време	на	
тренировките	ви.

Когато	купувате	продукта,	включената	
настройка	е	"естествен"	FullSound.	За	да	
превключите	между	двете	настройки,	
чукнете	два	пъти	върху	лявата	черупка	
на	слушалка.	Настройката	на	"естествен"	
FullSound	се	потвърждава	от	възходящ	
тон,		а	настройката	"динамични	баси"	се	
потвърждава	от	низходящ	тон.
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9	 	 	 Технически	данни	на	 		

	 	 	 вашите	Bluetooth	стерео		

	 	 	 слушалки	Philips	Tapster

•	 Интуитивни	бутони,	чувствителни	на	
допир	и	жестове

•	 Подобрение	на	цифровия	звук	FullSound	
за	богата	и	жива	музика

•	 Намаление	на	ехото	и	фоновия	шум	
EverClear	за	ясни	разговори

•	 Ергономичен	дизайн	с	ъглова	акустика
•	 До	6	часа	време	на	възпроизвеждане	на	

музика
•	 До	7	часа	време	за	разговори
•	 До	150	часа	време	в	режим	на	готовност	
•	 Типично	време	за	пълно	зареждане:	2	часа	
•	 Акумулаторна	литиево-полимерна	

батерия		(160mAh)
•	 Bluetooth	2.1+EDR,	поддръжка	на	

Bluetooth	стерео	(A2DP	–	разширен	
профил	за	аудио	разпространение,	AVRCP	
–	профил	за	дистанционно	управление	
на	аудио-видео),	поддръжка	на	Bluetooth	
моно	(HSP	–	профил	за	слушалки,	HFP	
-	профил	за	свободни	ръце)

•	 Радиусът	на	действие	до	10	метра		
(33	фута).

•	 Честота	Обхват:	20	Hz	до	20	KHz	

Спецификациите	могат	да	се	променят	без	
предупреждение
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Bluetooth	слушалките	не	се	включват.	
Батерията	е	изтощена.
Заредете	своите	Bluetooth	слушалки.

Няма	връзка	към	мобилния	телефон.
Bluetooth	е	изключено.
Включете	Bluetooth	на	мобилния	телефон	и	
включете	слушалките	след	включването	на	
телефона.

Слушалките	излизат	от	ухото/не	прилягат	
добре.
Избраната	микрокапсула	не	приляга.
Поставете	микрокапсула	с	подходящ	размер	
в	ухото	и	проверете	на	предишната	страница	
за	движението	"вкарване	и	завъртане".	
За	допълнителна	стабилност	опитайте	
окачалката	за	ухо.

Сензорните	бутони	не	работят.
Включено	е	автоматичното	заключване	
при	изваждане	от	ухото.
Сензорните	бутони	и	жестовете	работят	
само	след	като	слушалките	се	поставят	
в	ухото.	Проверете	за	възходящия	звук	
на	активиране,	когато	поставяте	всяка	
микрослушалка.	Ако	не	чуете	възходящия	звук	
на	активиране,	опитайте	отново	да	поставите	
микрослушалката.

Сензорните	бутони	са	прекалено	
чувствителни/не	са	достатъчно	
чувствителни.
Запознаване	със	сензорните	бутони.
През	първите	няколко	минути	може	
слушалките	със	сензорни	бутони	може	
да	ви	се	сторят	прекалено	чувствителни	
или	недостатъчно	чувствителни.	
Чувствителността	на	сензорните	бутони	 е	
настроена	за	широк	кръг	потребители.	
Може	да	са	необходими	няколко	минути	
"обучение"	с	вашите	слушалки,	за	да	
свикнете	с	новите	бутони.

Мобилният	телефон	не	може	да	открие	
слушалките.
•	 Слушалките	може	да	са	били	свързани	

в	двойка	с	друго	устройство.	
	 Изключете	свързаното	в	момента	

устройство	или	го	извадете	извън	обхват.
•	 Свързването	с	двойка	може	да	е	

отменено	или	слушалките	да	са	били	
свързани	в	двойка	с	друго	устройство.	

	 Започнете	процеса	на	свързване	в	двойка,	
както	е	описано	в	това	ръководство	за	
потребителя.

Гласовото	или	повторното	набиране	не	
работят.
Вашият	мобилен	телефон	може	да	не	
поддържа	тази	функция.

Защо	AM/FM	радиото	на	моя	телефон	
не	работи	при	използване	на	Bluetooth	
слушалките?
Няма	AM/FM	антена.
Повечето	мобилни	телефони	изискват	слушалки	
с	кабел,	които	се	използват	като	антена,	за	да	
може	да	работи	FM	радиото.	Ако	вашият	телефон	
поддържа	Интернет	радио,	тази	функция	ще	
работи	с	вашите	Bluetooth	слушалки.

Слушалките	са	свързани	към	телефон,	
подходящ	за	Bluetooth	стерео	(профил	
A�DP),	но	музиката	може	да	се	слуша	само	
през	високоговорителя	на	телефона.
Телефонът	може	да	има	опция	за	
избор	за	слушане	на	музика	или	през	
високоговорителя,	или	през	слушалките.	
Проверете	в	ръководството	за	потребителя	
на	телефона	как	да	прехвърлите	музиката	
към	слушалките.

Аудио	качеството	при	поточно	предаване	
от	телефона	е	много	ниско	или	аудио	
поточното	предаване	не	работи	изобщо.
Телефонът	може	да	не	е	съвместим	с	
Bluetooth	стерео	(профил	A�DP)	и	да	
поддържа	само	Bluetooth	моно	(профил	
HSP/HFP).
Проверете	съвместимостта	на	телефона.
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Аудио	качеството	е	лошо	и	се	чуват	
пукащи	шумове.
Източникът	на	Bluetooth	аудио	е	извън	
обхват.	
Намалете	разстоянието	между	слушалките	
и	източника	на	Bluetooth	аудио	или	
премахнете	препятствията	между	тях.

Чувам,	но	не	мога	да	управлявам	
музиката	(например	превъртането	
напред/назад).
Музикалното	устройство	не	поддържа	
тази	функция	(профил	AVRCP).
Проверете	в	ръководството	за	потребителя	
за	вашия	аудио	източник.

Слушалките	не	се	зареждат	или	се	
зареждат	много	бавно,	когато	използвате	
USB	кабела	за	зареждане.
USB	портът	не	осигурява	или	осигурява	
прекалено	малка	мощност.	
USB	портът	трябва	да	осигурява	500	mA.	
Опитайте	с	друг	USB	порт	на	гърба	на	
компютъра	или	с	включен	USB	концентратор.

Посетете	www.philips.com/welcome	за	
допълнителна	поддръжка.
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(Report No. / Numéro du Rapport) (Year in which the CE mark is affixed / Année au cours 

de laquelle le marquage CE a été apposé) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE) 

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Name / Nom de l’entreprise) 

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 
(address / adresse) 

Declare under our responsibility that the electrical product(s): 
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s)  produit(s) électrique(s):) 

                                                
PHILIPS    SHB7110/00, SHB7100/10 

....................................................................... ........................................................... 
(brand name, nom de la marque)     (Type version or model, référence ou modèle) 

_
Bluetooth Stereo Headset 

.............................................................................................. 
 (product description, description du produit) 

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes) 

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme) 

_

_
EN 60065+A1:2006 
EN 301 328 V1.7.1:2006; 
EN 301 489-1 V1.8.1: 2008 
EN 301 489-17 V1.3.2: 2008 
EN 50371:2002 
EN 62301:2005 

Following the provisions of : 
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE) 
2009/125/EC (EuP Directive)  
- EC/1275/2008
- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC 
Permanent Documents 
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) 

The Notified Body .......................................................  performed ............................................... N.A.N.A.

(L’Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro)           (a effectué) (description of intervention /  
description de l’intervention)   

And issued the certificate, .................................................................  N.A.

(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:  
(Remarques:) 

h
...........................................................   ............................................................................................ 10/12/2009 
 (place,date / lieu, date)    (signature, name and function / signature, nom et fonction)

A.Speelman, Compliance ManagerDrachten, The Net erlands 


