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LAT V IEŠU

1

Ar intuitīvo vienkāršību, ko sniedz Philips Tapster
Bluetooth stereo austiņas ar pieskārienu un
žestu vadību, nekas neatrodas starp Jums un Jūsu
mūziku. Ļaujiet FullSound uzlabojumiem pārsteigt
Jūs ar bagātu un dzīvu mūziku. Lai nodrošinātu
skaidras sarunas, EverClear tehnoloģija samazina
atbalsi un fona troksni. Leņķa akustikas dizains
nodrošina austiņu ciešu piemērojamību, kas
sniedz optimālu komfortu un perfektu akustiski
noslēgtu skaņu, lieliskam skaņas piedzīvojumam.
Pavadiet dažas minūtes, lai uzzinātu vairāk par
austiņām, un Jūs būsiet gatavs pilnībā ieslīgt
mūzikā un sarunās. Izbaudiet Philips Tapster!
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Svarīgi

2.2
Elektriskie-, magnētiskie- un 		
			 elektromagnētiskie lauki (“EMF”)
1

2.1

Dzirdes drošība

Bīstami
Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet
laikposmu, ko pavadīt ar austiņām lielā skaļumā,
un uzstādiet skaļumu drošā līmenī. Jo skaļāks
skaļums, jo īsāks ir drošs klausīšanās laiks.
Pārliecinieties, ka ievērojat šīs vadlīnijas,
izmantojot austiņas.
• Klausieties sapratīgā skaļumā saprātīgus
laikposmus.
• Esiet uzmanīgs — nemainiet skaļumu vienā
laidā augšup, jo jūsu dzirde pierod.
• Negrieziet skaļumu tik augstu, ka nedzirdat to,
kas jums notiek apkārt.
• Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var
izraisīt dzirdes zudumu.
• Lietojiet uzmanīgi vai uz laiku pārstājiet
izmantot ierīci iespējami bīstamās situācijās.
• Austiņu izmantošana autotransporta
vadīšanas laikā, aizsedzot abas ausis, nav
ieteicama un dažās vietās var būt pretlikumīga.
• Savas drošības dēļ izvairieties no
traucējumiem, kurus rada mūzika vai tālruņa
zvani, esot ceļā vai citās potenciāli bīstamās
vidēs.
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Philips Electronics ražo un pārdod daudzus
izstrādājumus, kas paredzēti lietotājiem
un kuri tāpat kā daudzas elektroniskas
iekārtas principā var izstarot un uztvert
elektromagnētiskos signālus.
Viens no Philips vadošajiem uzņēmējdarbības
principiem ir ievērot mūsu izstrādājumiem
visus nepieciešamos veselības un
drošības pasākumus, lai tie atbilstu visām
piemērojamajām likumīgajām prasībām
un droši iekļautos EMF standartos, kurus
piemēro izstrādājumu ražošanas laikā.
Philips ir apņēmies izstrādāt, ražot un tirgot
izstrādājumus, kas nerada neatgriežamu
ietekmi uz veselību.
Philips apstiprina, ka, ja izstrādājumi tiek
lietoti atbilstoši paredzējumam, tie ir
droši izmantojami saskaņā ar mūsdienās
pieejamajiem zinātniskajiem datiem.
Philips ieņem aktīvu nostāju starptautisku
EMF standartu un drošības standartu
izveidē, tādējādi Philips var jau iepriekš
attīstīt standartizāciju agrīnai integrācijai tās
izstrādājumos.

Vispārēja uzturēšana

Lai izvairītos no bojājumiem vai
nepareizas darbības:
• Nepieļaujiet liela karstuma iedarbību uz
austiņām.
• Nenometiet austiņas.
• Nepieļaujiet, ka uz ierīces kaut kas uzpil vai to
apšļaksta.
• Nepieļaujiet savu austiņu iegremdēšanu ūdenī.
• Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur
spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus
līdzekļus.
• Galvenais maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera
kontaktdakša tiek izmantota kā atvienošanas
ierīce. Atvienota ierīce ir gatava izmantošanai.
• Ja nepieciešama tīrīšana, lai tīrītu
izstrādājumu, izmantojiet mīkstu drāniņu,
kas nepieciešamības gadījumā samitrināta
minimālā ūdens vai ziepju šķīduma daudzumā.

2.4

Atbrīvošanās no vecā produkta
LAT V IEŠU

2.3

Jūsu produkts ir konstruēts un
izgatavots no augstas kvalitātes
materiāliem un sastāvdaļām, kuras
ir iespējams pārstrādāt un izmantot
atkārtoti.
Ja šis pārsvītrotais atkritumu kastes uz
ritentiņiem simbols ir pievienots izstrādājumam,
tas nozīmē, ka uz izstrādājumu attiecas Eiropas
Direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, esot zinošs par
vietējo atsevišķo elektrisku un elektronisku
izstrādājumu savākšanas sistēmu.
Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem likumiem
un neizmetiet savu veco izstrādājumu ar
parastiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūsu
vecā izstrādājuma pareiza iznīcināšana palīdzēs
novērst iespējamas negatīvas sekas uz vidi un
cilvēku veselību.

Par darba un uzglabāšanas temperatūrām
• Neizmantojiet vai neglabājiet vietā, kur
temperatūra ir zem 15˚C (5˚F) vai virs 55˚C
(131˚F), jo tas var saīsināt akumulatora
baterijas darbmūžu.
• Integrēto akumulatora bateriju nedrīkst
pakļaut pārmērīgam karstumam, kā, piemēram,
saules stari, uguns u.tml.



2.5
Piezīmes par atbrīvošanos no 		 2.6
Piezīmes par sertifikāciju un 		
			 akumulatoru baterijām
			 aprobēšanu
Ja Jūsu valstī nav elektronisko izstrādājumu
savākšanas/pārstrādāšanas sistēmas, Jūs varat
pasargāt vidi, pirms atbrīvošanās no austiņām
izņemot no tām akumulatora bateriju. Jūsu
produktā ievietots uzlādējama akumulatora
baterija, uz kuru attiecas ES direktīva 2006/66/
EK un kuru nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem. Aiznesiet produktu uz
oficiālu savākšanas punktu vai apkopes centru,
kur profesionālis var izņemt akumulatora
bateriju.

Ar šo “Philips Consumer Lifestyle”, BU
Accessories apliecina, ka “Philips Bluetooth”
modeļa SHB7110 austiņas atbilst Direktīvas
1999/5/EK pamatprasībām un citiem attiecīgiem
tās nosacījumiem.

Akumulatora baterijas izņemšana sabojās
produktu.
2.7

Preču zīmes

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics
N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Bluetooth
preču zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG,
Inc. un jebkāda šo zīmju izmantošana Koninklijke
Philips Electronics N.V. ir zem licences. Tapster,
EverClear un FullSound ir preču zīmes, kas
pieder Koninklijke Philips Electronics N.V.



Soma pārnēsāšanai

Philips Tapster Bluetooth stereo
austiņas SHB7110

Papildus ausu cilpiņas

3.1

LAT V IEŠU

Kas atrodas iepakojumā:

3

Ātras uzsākšanas rokasgrāmata

Kas vēl Jums būs nepieciešams:

Mobilais tālrunis, kas spēj veikt Bluetooth stereo
straumēšanu, t.i. tāds, kas ir savietojams ar
Bluetooth A2DP profilu.

Nomaināmas gumijas uzmavas

USB uzlādes vads;

Philips Tapster Bluetooth stereo austiņas
izmanto Bluetooth 2.1versija+EDR, bet
tās darbosies arī ar ierīcēm, kas izmanto
Bluetooth versijas, kas atbalsta augstāk
minētos profilus.

Citas ierīces (piezīmjdatori, personālie ciparu
asistenti, Bluetooth adapteri, MP3 atskaņotāji
u.c.) arī ir savietojamas ar austiņām, ja tās
izmanto Bluetooth profilus, kurus atbalsta
austiņas. Šie profili ir šādi:
Bezvadu stereo klausīšanās:
• Bluetooth uzlabotās audio izplatīšanas profils
(A2DP).
Bezvadu mūzikas vadībai:
• Bluetooth Audio Video attālās vadības profils
(AVRCP).
Bezvadu brīvroku sakariem:
• Bluetooth austiņu profils (HSP) vai Bluetooth
brīvroku profils (HFP).
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Ko Jūs varat paveikt ar
Philips Tapster Bluetooth
stereo austiņām

Ar savām Philips Tapster Bluetooth stereo
austiņām Jūs varat:
• Veikt bezvadu brīvroku sarunas
• Bezvadu savienojumā klausīties mūziku
• Bezvadu savienojumā vadīt mūziku
• Pārslēgties starp zvaniem un mūziku



Philips Tapster Bluetooth stereo austiņu pārskats
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Gaismas diodes
indikatora lampiņa

Gumijas uzmava

Ieslēgt/izslēgt

Mikrofons
Kreisā austiņa

Labā austiņa

Skārienjūtīga zona

Skārienjūtīga zona

Lādēšanas ligzda
Kreisā austiņa

Labā austiņa



6

Lietošanas sākšana

6.1

Uzlādējiet savas austiņas

Pirms pirmās austiņu izmantošanas, 6 stundas
uzlādējiet akumulatora bateriju, lai nodrošinātu
optimālu akumulatora baterijas ietilpību un
darbmūžu.
  Brīdinājums
Izmantojiet tikai oriģinālo USB uzlādes vadu.
Cita lādētāja izmantošana var sabojāt vai
iznīcināt jūsu austiņas.
Iespraudiet USB uzlādes vadu jūsu datora USB
ligzdā un pievienojiet uzlādes vadu austiņu
lādēšanas kontaktligzdai.

Ievērībai
Pabeidziet sarunu pirms veicat austiņu
uzlādēšanu, jo austiņu pievienošana uzlādēšanai
pārtrauks zvanu. Uzlādēšanas laikā Jūs varat
izmantot austiņas kā parasti.
Iespraudiet USB kabeli ar strāvu aprīkotā datora
USB portā vai strāvas adapterī ar USB izvadu un
pievienojiet kabeli pie austiņu lādēšanas ligzdas.
Uzlādēšanas laikā gaismas diodes lampiņa degs
sarkanā krāsā. Gaismas diodes lampiņa izdzisīs,
kad uzlādēšana būs pabeigta. Ja mēģināt uzlādēt
austiņas, kad to akumulatora baterijai nav
nepieciešama uzlādēšana, gaismas diodes lampiņa
neiedegsies.
Parasti pilnai uzlādēšanai ir nepieciešamas 2
stundas, kuru laikā Jūs varat izmantot savas
austiņas, lai veiktu zvanus vai klausītos mūziku.
Padoms
Jūs varat ietaupīt enerģiju un aizsargāt vidi, ja
izņemat lādētāju no sienas kontaktligzdas, kad
uzlādēšana pabeigta.
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Sapārojiet Philips Tapster
Bluetooth austiņas ar savu mobilo
tālruni.

Jūsu Philips Tapster Bluetooth stereo austiņām
ir jāveic pārošana ar Jūsu mobilo tālruni, pirms
varat tās pievienot un pirmo reizi izmantot ar
savu mobilo tālruni. “Pārošana” izveidos unikālu
šifrētu savienojumu starp Jūsu mobilo tālruni un
austiņām.
Pārošana jāveic tikai vienreiz, pirms pirmo
reizi izmantojat austiņas ar mobilo tālruni
vai citu Bluetooth ierīci.
• Tikai tad, ja veicat divu atšķirīgu Bluetooth
ierīču pārošanu ar austiņām, iespējams,
būs atkāroti jāveic iepriekš sapārotu ierīču
pārošana. Austiņas savā atmiņā var uzglabāt
divas pārotas ierīces, ja veicat vairāk kā divu
ierīču pārošanu, senākā pārotā ierīce tiks
dzēsta.
• “Pārošana” ir atšķirīga no “savienošanas”,
jo pārošana parasti ir jāveic vienu reizi, bet
tālrunim un austiņām “jāsavienojas” katru
reizi, kad viena no ierīcēm ir bijusi izslēgta
vai ārpus uztveršanas zonas. Ja Jūsu tālrunis
izmanto tipiskus iestatījumus, Philips Tapster
Bluetooth stereo austiņas automātiski
savienosies ar tālruni pēc tam, kad ieslēgsiet
austiņas.
Lai veiktu austiņu pārošanu ar Jūsu mobilo
tālruni
1

Pārliecinieties, ka austiņas ir uzlādētas un
izslēgtas.

2

Pārliecinieties, ka Jūsu tālrunis ir ieslēgts un tā
Bluetooth funkcija ir iespējota.

3

Nospiediet ieslēgt/izslēgt uz labās austiņas,
līdz gaismas diode pamīšus sāk mirgot
sarkanā un zilā krāsā. Austiņas tagad 5
minūtes atradīsies “pārošanas režīmā”.

Gaismas diode
4

Konkrētu informāciju skatiet sava tālruņa
lietotāja rokasgrāmatā.
•

•

•
ieslēgt/izslēgt

Lādēšanas ligzda

Veiciet austiņu un mobilā tālruņa pārošanu,
kā tas aprakstīts zemāk. Pārošanas piemērs ir
parādīts zemāk.

Piekļūstiet Bluetooth izvēlnei mobilajā
tālrunī, kas parasti saucās “Setup”, “Settings”,
“Bluetooth” vai “Connectivity”.
Izvēlieties Bluetooth ierīces atklāšanas,
pievienošanas vai meklēšanas opciju. Pēc
dažām sekundēm Jūsu tālrunim vajadzētu
parādīt, ka tas ir atradis “Philips Tapster”.
Pēc “Philips Tapster” izvēles mobilajā tālrunī
parasti ir jāveic pārošanas apstiprināšana un
jāievada paroles kods. Lūdzu, ievadiet austiņu
paroles kodu “0000” (četras nulles).
11
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6.2

Pēc veiksmīgas pārošanas, austiņas savienosies ar
mobilo tālruni. Jūs izdzirdēsiet garu pīkstienu, kas
apstiprina veiksmīgu pārošanu, un austiņu gaismas
diodes indikators pārslēgsies no mirgojoša
sarkana/zila signāla uz katras trīs sekundes
periodiski mirgojošu zilu signālu.

6.3
1

Papildus: lai nodrošinātu īpaši ciešu
piemērošanu, pievienojiet auss cilpiņu.
B
A

Piemērojiet savas austiņas

Izvēlieties piemērotāko uzmavas izmēru, lai
nodrošinātu optimālu skaņas veiktspēju. Nav
neparasti, ja lietosiet divas dažāda izmēra
austiņu uzmavas labajai un kreisajai austiņai.
lielas
vidēji lielas
mazas

2

Ievietojiet austiņu savā ausī un, lai cieši
piemērotu, pagrieziet to uz aizmuguri.

3

Pārlieciet savienojošo vadu pāri kaklam un
ievietojiet otru austiņu.
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4

A. Ievietojiet lodīti starp austiņas auss daļu un
gliemežnīcas daļu, līdz tā ieguļ ligzdā starp šīm
daļām.
B. Pagrieziet cilpiņu, lai piemērotu to savai ausij.
C. Pārslidiniet cilpiņu pāri savai ausij.
D. Turpiniet ar augstāk norādītajiem soļiem 2 un
3.

Skārienjūtīgo Philips
Tapster Bluetooth stereo
austiņu izmantošana

7.1     Izveidojiet Philips Tapster 		
			 Bluetooth austiņu savienojumu ar 		
			 savu mobilo tālruni.
Ieslēdziet austiņas, nospiežot ieslēgt/izslēgt ,
līdz iedegās gaismas diodes indikators. Pēc
ieslēgšanas austiņas automātiski pievienosies
pēdējai ierīcei, pie kuras tā bijusi pievienota.
Ja pēdējā pievienotā ierīce nav pieejama,
austiņas mēģinās pievienoties pie otras pēdējās
pievienotās ierīces.
Ja ieslēdzat mobilo tālruni vai tā Bluetooth
funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, savienojiet
austiņas ar savu mobilo tālruni, izmantojot sava
tālruņa Bluetooth izvēlni.

7.2

Automātiskā enerģijas taupīšana

Ja austiņas piecu minūšu laikā uztveršanas zonā
nevar atrast nevienu Bluetooth ierīci, kurai
pievienoties, tās automātiski izslēdzās, lai taupītu
akumulatora baterijas enerģiju.

Padoms
Lai izvairītos no nejaušas mūzikas vai zvanu
aktivizācijas, austiņu skārienvadības jūtīgās
zonas ir iespējotas tikai, kad austiņas ievietotas
ausīs. Ievietojot vai izņemot Philips Tapster
Bluetooth stereo austiņas, Jūs dzirdēsiet kāpjošu
aktivizācijas vai dilstošu deaktivizācijas skaņu.
Viss ārējais austiņu korpuss ir skārienjūtīgs.
Skārienjūtīga virsma

Ar sekojošām pamata kustībām Jūs varat vadīt
visas austiņu funkcijas.
Pieskāriens
Pieskarieties virsmai
Dubultais pieskāriens
Divas reizes ātri pieskarieties virsmai
Nospiešana
Piespiediet un turiet aptuveni 1 sekundi
Bīdīšana
Virziet savu pirkstu uz priekšu vai atpakaļ 		
pa austiņas virsmu

7.3
Skārienjūtīgo Philips Tapster 		
			 Bluetooth stereo austiņu vadība
Jūsu Philips Tapster Bluetooth stereo austiņas
izmanto intuitīvu skārienvadību, ar kuras
palīdzību Jūs varat vadīt mūzikas atskaņošanu
un zvanus. Pēc pāris skārienvadības iepazīšanas
minūtēm Jūs pamanīsiet, ka šādā veidā austiņas
var vadīt ātrāk un vienkāršāk, salīdzinot ar
austiņām, kuras aprīkotas ar pogām.

13
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7

Tabulā zemāk norādīts, kā vadīt mūziku un zvanus, izmantojot šīs pamata kustības.
Padoms
Jūs pamanīsiet, ka visas funkcijas, kas saistītas ar zvaniem, atrodas uz labās austiņas, tāpēc
Jūs varat izmantot austiņas sarunām, pat tad kad kreisā austiņa nav ievietota ausī.

Kreisā

labā puse

Jauda
N.P.

Jauda
Ieslēgt/izslēgt

Nospiediet

Mūzika
Nākamā dziesma/ Bīdiet uz priekšu/atpakaļ
iepriekšējā dziesma
Stop
Nospiediet (turiet 1/2
sekundi)
FullSound (dabīgi/ Mūzikas skanēšanas laikā
dinamiski basi)
pieskarieties divas reizes

Mūzika
Skaļāk/klusāk

Bīdiet uz priekšu/atpakaļ

Atskaņot/pauzēt

Pieskarieties

Zvani
N.P.

Zvani
Skaļāk/klusāk
Atbildēt uz zvanu

Bīdiet uz priekšu/atpakaļ
Pieskarieties

Pabeigt/noraidīt
zvanu
Atkārtot pēdējo
sastādīto numuru
Aktivizēt balss
zvana sastādīšanu
Pārsūtīt zvanu uz
tālruni/austiņām
Izslēgt mikrofonu
Atbildēt uz
ienākošo zvanu
un aizturēt šobrīd
aktīvo zvanu.
Noraidīt ienākošo
zvanu un turpināt
šobrīd aktīvo
zvanu.
14

Nospiediet (turiet 1/2
sekundi)
Divreiz pieskarieties
Nospiediet (turiet 1/2
sekundi)
Izņemiet/ievietojiet austiņu
Sarunas laikā pieskarieties
divas reizes
Pieskarieties

Nospiediet (turiet 1/2
sekundi)

LAT V IEŠU

7.4
Austiņu uzglabāšana un 		
			 pārnēsāšana
Austiņu komplektācijā ir iekļauta aizsargājoša
somiņa austiņām un papildus ausu cilpiņas.
Satiniet vadu, kas savieno austiņas, ap vadam
paredzēto rievu, lai kārtīgi uzglabātu austiņas.

15
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Philips Tapster Bluetooth
stereo austiņu papildus
izmantošana

8.1
Uzziniet akumulatora baterijas 		
			 statusu
Uzreiz pēc austiņu ieslēgšanas gaismas diodes
indikators norāda akumulatora baterijas statusu.
Gaismas diodes
indikatora
rādījums

Akumulatora baterijas
statuss

3x nomirgo

Atlicis mazāk kā 25%
enerģijas

2x nomirgo

Atlicis mazāk kā 50%
enerģijas

1x nomirgo zilā
krāsā

Atlicis 50% vai vairāk
enerģijas

Aptuveni piecas minūtes pirms beidzās
akumulatora baterijas enerģija, Jūs ik minūti
dzirdēsiet divus īsus pīkstienus, kas atgādina Jums,
ka jābeidz saruna vai ka nepieciešams pārnest
zvanu uz tālruni pirms beigusies akumulatora
baterijas enerģija. Arī gaismas diodes indikators
turpinās mirgot sarkanā krāsā aptuveni piecu
atlikušo sarunas minūšu laikā.
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8.2
Uzziniet kā vienlaicīgi izmantot 		
			 balsi un audio
Bluetooth stereo austiņas var vienlaicīgi būt
savienotas ar vienu Bluetooth audio avotu (kas
atbalsta A2DP un AVRCP Bluetooth profilu) un
vienu Bluetooth komunikāciju avotu (kas atbalsta
HFP vai HSP Bluetooth profilu).
Tādejādi Jūs varat savienot Bluetooth stereo
austiņas
• ar Bluetooth stereo iespējotu tālruni, lai
klausītos mūziku un veiktu zvanus vai
• ar Bluetooth tālruni, kas atbalsta tikai
Bluetooth komunikācijas (t.i. neatbalsta
Bluetooth stereo (A2DP)), lai veiktu zvanus
un vienlaicīgi ar Bluetooth stereo ierīci
(Bluetooth iespējotu MP3 atskaņotāju,
Bluetooth audio adapteri u.c.), lai klausītos
mūziku. Sākotnēji veiciet tālruņa pārošanu ar
Bluetooth austiņām, tad izslēdziet gan tālruni,
gan austiņas, lai pēc tam veiktu pārošanu ar
Bluetooth audio ierīci.
Pateicoties SwitchStream funkcijai, Jūs varat
klausīties mūziku un vienlaicīgi veikt zvanu
pārraudzību. Ja klausāties mūziku, Jūs dzirdēsiet
zvana skaņu, kad tiks saņemts zvans un varēsiet
pārslēgties uz to vienkārši pieskaroties austiņām.

Uzziniet par FullSound
LAT V IEŠU

8.3

FullSound ir viedais digitālās skaņas uzlabošanas
algoritms, kuru darbina jaudīgs procesors
Bluetooth austiņās. Tas rekonstruē un uzlabo
basus, augstās skaņas, stereo efektus un
saspiestas mūzikas dinamiku, kas, balstoties
uz ilggadīgiem akustiskajiem pētījumiem un
skaņošanu, veido daudz dabīgāku, “reālās dzīves”
skanējumu.
Jūsu Philips Tapster Bluetooth stereo austiņām ir
divi FullSound iestatījumi:
• FullSound iestatījums “Natural” ir optimizēts
visdabīgākajai, audiofīlu mūzikas atskaņošanai,
kas ir ideāli piemērots klasiskajai, akustiskajai,
džeza un balss mūzikai.
• Iestatījums “Dynamic Bass” uzsver zemās
frekvences, radot daudz jaudīgāku basu
skanējumu, kas ir ideāli piemērots Hip Hop,
Tehno vai citiem uz basu balstītiem mūzikas
stiliem vai lai radītu papildus motivāciju
treniņa laikā.
Iegādājoties produktu ir iespējots FullSound
iestatījums “Natural”. Lai pārslēgtos starp šiem
diviem iestatījumiem, divas reizes pieskarieties
kreisajai austiņai. FullSound iestatījums “Natural”
tiek apstiprināts ar kāpjošu skaņu, bet FullSound
iestatījums “Dynamic Bass” tiek apstiprināts ar
dilstošu skaņu.
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9

Jūsu Philips Tapster
Bluetooth stereo austiņu
tehniskā informācija

• Intuitīva pieskārienu un žestu jutīga vadība
• FullSound digitālā skaņas uzlabošana bagātākai,
dzīvākai mūzikai
• EverClear atbalss un trokšņa samazināšana
skaidri sadzirdamām sarunām
• Ergonomisks leņķa akustikas dizains
• Līdz 6 stundām ilgs mūzikas atskaņošanas
laiks
• Līdz 7 stundām ilgs sarunu laiks
• Līdz 150 stundām ilgs gaidīšanas laiks
• Tipisks uzlādēšanas laiks, lai veiktu pilnu
uzlādēšanu: 2 stundas
• Atkārtoti uzlādējams litija-polimēru
akumulatora baterija (160mAh)
• Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth stereo atbalsts
(A2DP – uzlabotās audio izplatīšanas profils,
AVRCP – Audio Video attālās vadības profils),
Bluetooth mono atbalsts (HSP – austiņu
profils, HFP brīvroku profils)
• Darbības rādiuss līdz 10 metriem (33 pēdas)
• Frekvences amplitūda: 20 Hz līdz 20 KHz
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
brīdinājuma.
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Nav savienojuma ar mobilo tālruni.
Bluetooth ir atspējots.
Iespējojiet Bluetooth savā mobilajā tālrunī un
ieslēdziet austiņas pēc tam, kad ieslēgts tālrunis.

Nestrādā balss numura sastādīšana vai
zvana atkārtošana.
Iespējams, Jūsu mobilais tālrunis
neatbalsta šo funkciju.

Austiņas krīt ārā no auss/neder.
Izvēlētā austiņas uzmava neder.
Piemērojiet pareizu austiņas izmēru katrai ausij
un skatiet iepriekšējās lapaspuses, lai iemācītos
“ievietošanas un pagriešanas” piemērošanas
kustību. Mēģiniet izmantot auss cilpiņu, lai
panāktu īpaši stabilu piemērošanu.

Kāpēc mana tālruņa AM/FM radio
nestrādā, izmantojot Bluetooth austiņas?
Nav pieejama AM/FM antena.
Lai klausītos FM radio, lielākajai daļai mobilo
tālruņu ir nepieciešamas vadu austiņas, kas tiek
izmantotas kā antena. Ja Jūsu tālrunis atbalsta
Internet radio, šī funkcija darbosies ar Bluetooth
austiņām.

			 jautājumi

Skārienvadība nestrādā.
Darbojās automātiskā “ārpus auss”
bloķēšana.
Pieskārienu un žestu vadība strādās tikai tad,
ja austiņas ir ievietotas ausīs. Pārbaudiet, vai ir
dzirdama kāpjoša aktivizācijas skaņa, kad tiek
ievietota katra austiņa. Mēģiniet no jauna ievietot
austiņu, ja šī skaņa nav dzirdama.
Skārienvadība ir pārāk jūtīga/nepietiekami
jūtīga.
Nav izveidojies skārienvadības
izmantošanas pieradums.
Izmantošanas sākumā, dažas minūtes, austiņu
skārienvadība Jums var likties pārāk jūtīga vai
nepietiekami jūtīga. Skārienvadības jūtīgums
ir uzstādīts tā, lai tas būtu piemērots lielākajai
daļai pircēju. Iespējams, būs nepieciešamas dažas
minūtes, lai iemācītos un pierastu pie jaunās
vadības.

Austiņas ir pievienotas tālrunim ar
iespējotu Bluetooth stereo (A2DP profils),
bet mūzika skan tikai no tālruņa skaļruņa.
Tālrunim var būt iespēja izvēlēties kā
klausīties mūziku - izmantojot skaļruni vai
austiņas.
Skatiet sava tālruņa lietošanas rokasgrāmatu, lai
uzzinātu, kā pārraidīt mūziku uz austiņām.
Straumēšanas audio kvalitāte ir ļoti zema,
vai straumēšana nestrādā vispār.
Iespējams, tālrunis nav Bluetooth Stereo
(A2DP profils) savietojams un atbalsta
tikai Bluetooth mono (HSP/HFP profils).
Pārbaudiet sava tālruņa savietojamību.

19

LAT V IEŠU

Bluetooth austiņas neieslēdzās.
Akumulatora baterija ir gandrīz iztukšota.
Uzlādējiet savas Bluetooth austiņas.

Mobilais tālrunis nevar atrast austiņas.
• Austiņas iespējams ir pievienotas pie
citas iepriekš sapārotas ierīces.
Izslēdziet šobrīd pievienoto ierīci vai
pārvietojiet to ārpus uztveršanas robežas.
• Pārošana var būt atiestatīta vai austiņas
ir iepriekš sapārotas ar citu ierīci.
Uzsāciet pārošanas procesu, kā tas aprakstīts
šajā lietotāja rokasgrāmatā.

10    Visbiežāk uzdotie 		

Audio kvalitāte ir zema un ir dzirdamas
krakšķošas skaņas.
Bluetooth audio avots atrodas ārpus
uztveršanas zonas.
Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth
audio avotu, vai novērsiet šķēršļus to starpā.
Es dzirdu, bet nevaru vadīt, mūziku savā
ierīcē (piem., pāriet uz nākošo/iepriekšējo
dziesmu).
Mūzikas atskaņošanas ierīce neatbalsta šo
funkciju (AVRCP profils).
Skatiet sava audio avota lietotāja rokasgrāmatu.
Izmantojot USB uzlādes vadu, netiek
veikta austiņu uzlāde vai tā tiek veikta ļoti
lēni.
USB porta nodrošinātā jauda ir
nepietiekama vai tā netiek nodrošināta
vispār.
Jūsu USB portam būtu jānodrošina 500mA.
Pievienojiet jūsu datoram vai darbderīgam USB
centrmezglam citu USB portu.
Lai iegūtu papildus atbalstu, apmeklējiet
www.philips.com/welcome.
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