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Naudojant paprastu naudojimu pasižyminčias
„Philips Tapster Bluetooth“ stereo ausines su
lietimui ir judesiams jautriais valdikliais, niekas
neatitrauks jūsų nuo muzikos. „FullSound“
garso patobulinimas tikrai nustebins jus aukštos
kokybės muzika. „EverClear“ technologija
sumažina aidą ir fono triukšmą, kad pokalbiai
būtų aiškūs ir be jokio triukšmo. Nukreiptos
akustikos dizaino ausinės tiksliai priglunda prie
ausų, kad dėvėjimas būtų kuo patogesnis ir būtų
išgauta puiki akustika bei galėtumėte mėgautis
nuostabiu garsu.
Skirkite kelias minutes ir sužinokite daugiau
apie ausines, kad būtumėte pasirengę pasinerti į
muzikos ir skambučių pasaulį. Mėgaukitės „Philips
Tapster“!
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Svarbu

2.1

Klausos sauga

Pavojus
Kad išvengtumėte klausos sutrikimų, ribokite
klausymo dideliu garsumu laiką ir nustatykite
saugaus lygio garsumą. Kuo didesnis garsumas,
tuo trumpesnis saugaus klausymo laikas.
Įsitikinkite, kad naudodamiesi ausinėmis
laikysitės toliau pateiktų nurodymų.
• Klausykite tinkamu garsumu priimtiną laiko
tarpą.
• Nedidinkite garsumo, kai tik jūsų klausa
pripranta.
• Nenustatykite tokio didelio garsumo, kad
negalėtumėte girdėti savo aplinkos garsų.
• Dėl per didelio spaudimo iš ausinių galite
prarasti klausą.
• Būkite atsargūs arba trumpam nutraukite
naudojimąsi pavojingose situacijose.
• Nerekomenduojama užsidėti ausinių ant
abiejų ausų vairuojant ir kai kuriose vietose
vairuojant tai draudžiama.
• Jūsų saugumui stenkitės, kad jūsų neblaškytų
muzika ar telefono skambučiai kai vairuojate
ar esate kitoje pavojingoje aplinkoje.



2.2
Elektrinis, magnetinis ir 		
			 elektromagnetinis laukai („EMF“)
1

2

3
4

5

„Philips Electronics“ gamina ir parduoda
daug vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip
ir bet koks elektroninis prietaisas, gali skleisti
ir priimti elektromagnetinius signalus.
Vienas iš pagrindinių „Philips“ verslo
principų yra suteikti mūsų produktams visas
būtinas sveikatos ir saugumo priemones,
kurios sutiktų su taikytinais įstatyminiais
reikalavimais ir atitiktų „EMF“ standartus,
kurie buvo taikyti produktų gamybos metu.
„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir
parduoti produktus, kurie nekenkia sveikatai.
„Philips“ patvirtina, kad, jei jo produktai yra
tinkamai valdomi pagal jų numatytą paskirtį,
jie yra saugūs naudoti remiantis šiandieniniais
moksliniais įrodymais.
„Philips“ aktyviai dalyvauja tarptautinių
„EMF“ ir saugumo standartų kūrime,
leidžiančiame numatyti tolimesnius
standartizavimo patobulinimus ir iš anksto
pritaikyti juos produktuose.

Bendra priežiūra

Norėdami išvengti gedimų ar netinkamo
veikimo:
• Nelaikykite ausinių dideliame karštyje.
• Nenumeskite ausinių.
• Įrenginio nelaikykite vietose, kur laša ar
taškosi vanduo.
• Neleiskite ausinėms panirti į vandenį.
• Nenaudokite jokių valymo priemonių,
kuriose yra alkoholio, amoniako, benzolo ar
šlifuojamųjų medžiagų.
• Pagrindinis kintamosios / pastoviosios srovės
adapterio kištukas naudojamas kaip atjungimo
įrenginys, jį galima naudoti iš karto.
• Jei reikia produktą išvalyti, naudokite minkštą
audinį, sudrėkintą (jei reikia) trupučiu vandens
arba vandens ir muilo mišiniu.

2.4

Produkto išmetimas

Produktas sukurtas ir pagamintas
naudojant aukštos kokybės medžiagas
ir komponentus, kuriuos galima
perdirbti ir naudoti pakartotinai.
Kai šis nubrauktos šiukšliadėžės su
ratukais simbolis yra pridėtas prie produkto, tai
reiškia, kad produktas yra saugomas Europos
direktyvos 2002/96/EB.
Pasidomėkite vietine elektrinių ir elektroninių
prietaisų rūšiavimo sistema.
Laikykitės savo vietinių taisyklių ir neišmeskite
savo seno produkto su paprastomis buitinėmis
atliekomis. Taisyklingas jūsų seno produkto
išmetimas apsaugos nuo galimo neigiamo
poveikio aplinką ir žmonių sveikatą.

Apie naudojimo ir laikymo temperatūrą
• Įrenginio nenaudokite ar nelaikykite vietoje,
kurios temperatūra žemesnė nei -15 ˚C (5 ˚F)
arba aukštesnė nei 55 ˚C (131 ˚F), nes tai gali
sutrumpinti baterijos naudojimo laiką.
• Kartu pateiktos baterijos negalima laikyti
dideliame karštyje, pvz., saulėkaitoje, šalia
ugnies ir pan.
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2.3

2.5

Pastabos apie produkto išmetimą

Jei jūsų šalyje nėra elektroninių produktų
surinkimo / perdirbimo sistemos, galite apsaugoti
aplinką, jei prieš išmesdami ausines išimsite
bateriją. Produkte integruota pakartotinai
įkraunama baterija, kuriai galioja Europos
Sąjungos direktyva 2006/66/EB; baterijos
negalima išmesti kartu su įprastinėmis buitinėmis
atliekomis. Nuneškite produktą į oficialų
surinkimo punktą ar priežiūros centrą, kur
bateriją išimtų profesionalas.

2.6
Pastabos apie sertifikavimą ir 		
			 aprobavimą

Šiuo „Philips Consumer Lifestyle, BU
Accessories“ pareiškia, kad šios Philips
Bluetooth ausinės SHB7110 atitinka pagrindinius
Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitas
susijusias nuostatas.

Išimant bateriją produktas bus išardytas.

2.7

Prekių ženklai

Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics
N.V.“ arba jų atitinkamų savininkų turtas.
„Bluetooth“ žodžio ženklas ir logotipai priklauso
„Bluetooth SIG, Inc.“ ir bet koks šių ženklų
naudojimas „Koninklijke Philips Electronics
N.V.“. yra licencijuotas. „Tapster“, „EverClear“
ir „FullSound“ yra prekių ženklai, priklausantys
„Koninklijke Philips Electronics N.V.“.
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Kas yra dėžutėje:

3

Nešiojimo korpusas

„Philips Tapster Bluetooth“ stereo
ausinės SHB7110

Papildomi ausinių užkabinimai

3.1

Greitos pradžios vadovas

Ko dar reikia:

Mobiliojo telefono, palaikančio „Bluetooth“
stereo transliavimą, t.y. kuris yra suderinamas su
„Bluetooth“ A2DP profiliu.

Keičiami guminiai dangteliai

USB įkrovimo laidas

„Philips Tapster Bluetooth“ stereo ausinėse
naudojama „Bluetooth“ 2.1+EDR versija,
tačiau jos taip pat veikia su įrenginiais,
kuriuose naudojamos kitos „Bluetooth“
versijos, palaikančios anksčiau išvardintus
profilius.

Kiti įrenginiai (nešiojamieji kompiuteriai, PDA,
„Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai ir t. t.) taip
pat suderinami, jei jais galima naudoti ausinių
palaikomus „Bluetooth“ profilius. Šie profiliai:
Stereo klausymui nenaudojant laidų:
• „Bluetooth“ pažangaus garso paskirstymo
profilis (A2DP).
Muzikos valdymui nenaudojant laidų:
• „Bluetooth“ garso ir vaizdo nuotolinio
valdymo profilis (AVRCP).
Belaidžiam bendravimui naudojant
laisvųjų rankų įrangą:
• „Bluetooth“ ausinių profilis (HSP) arba
„Bluetooth“ laisvųjų rankų profilis (HFP).
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Ką galite daryti su „Philips
Tapster Bluetooth“ stereo
ausinėmis

Su „Philips Tapster Bluetooth“ stereo
ausinėmis galite:
• Bendrauti naudodami belaidę laisvųjų rankų
įrangą
• Klausytis muzikos nenaudodami laidų
• Valdyti muziką nenaudodami laidų
• Perjungti iš skambučio į muzikos klausymą



„Philips Tapster Bluetooth“ stereo ausinių apžvalgą

LIETUVIŲ
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LED indikatoriaus
lemputė

Guminis dangtelis

Įjungti / išjungti

Mikrofonas
Kairioji ausinė

Dešinioji ausinė

Lietimui jautri zona

Lietimui jautri zona

Įkrovimo lizdas
Kairioji ausinė

Dešinioji ausinė
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Pradėkite

6.1

Ausinių įkrovimas

Atsargiai
Pabaikite skambutį prieš įkraudami ausines, nes
įjungdami ausines krauti, išjungsite vykstantį
skambutį. Krovimo metu galite naudoti ausines
įprastai.

Prieš pirmą kartą naudodami ausines, kraukite
bateriją 6 valandas, kad jos talpa būtų didžiausia
ir veikimo laikas ilgiausias.

Prijunkite USB laidą prie kompiuterio USB lizdo
arba prie maitinimo adapterio su USB išvadu ir
prijunkite laidą prie ausinių įkrovimo lizdo.

  Įspėjimas
Naudokite tik originalų įkrovimo laidą. Naudodami
kitą įkroviklį galite galite sugadinti savo ausines.
Prijunkite USB įkrovimo laidą prie kompiuterio
USB lizdo ir prijunkite įkrovimo laidą prie
ausinių įkrovimo lizdo.

Krovimo metu LED indikatoriaus lemputė degs
raudonai. Kai įkrovimas bus baigtas, LED lemputė
užges. Jei bandysite krauti ausines joms esant
visiškai įkrautoms, LED lemputė neužsidegs.
Paprastai visiškas įkrovimas trunka 2 valandas,
per kurias ausines galite naudoti skambindami ir
klausydamiesi muzikos.
Patarimas
Galite tausoti energiją ir saugoti aplinką
ištraukdami įkroviklį iš lizdo, kai krovimas baigtas.
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Susiekite „Philips Tapster
Bluetooth“ stereo ausines su
mobiliuoju telefonu

Prieš pirmą kartą sujungiant ir naudojant „Philips
Tapster Bluetooth“ stereo ausines su mobiliuoju
telefonu, jas reikia susieti su mobiliuoju telefonu.
„Susiejimo“ metu tarp telefono ir ausinių bus
sukurtas unikalus užšifruotas ryšys.
Susiejimas atliekamas vieną kartą
prieš pirmą kartą naudojant ausines su
mobiliuoju telefonu ar kitu „Bluetooth“
įrenginiu.
• Jei su ausinėmis siejate daugiau nei du
skirtingus „Bluetooth“ įrenginius, gali reikėti
vėl susieti anksčiau susietus įrenginius. Ausinių
atmintyje galima išsaugoti iki dviejų susietų
įrenginių, jei siejate daugiau, nei du įrenginius,
atmintyje naujas įrenginys užrašomas ant
seniausio sieto įrenginio.
• „Siejimas“ skiriasi nuo „sujungimo“, nes
susiejimą reikia atlikti tik vieną kartą, o
telefoną ir ausines reikia „sujungti“ kiekvieną
kartą išjungus vieną iš įrenginių arba jiems
esant toli vienas nuo kito. Pagal įprastus
telefono nustatymus, „Philips Tapster
Bluetooth“ stereo ausinės automatiškai
susijungs su telefonu jas įjungus.

2

Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas įjungtas ir
jame įjungta „Bluetooth“ funkcija.

3

Paspauskite Įjungti / išjungti , esantį ant
dešiniosios ausinės, kol LED lemputė pradės
mirksėti atitinkamai raudonai ir mėlynai.
Dabar ausinės 5 minutes veiks „susiejimo
režimu“.

LED
4

Susiekite ausines su mobiliuoju telefonu, kaip
apibūdinta toliau. Toliau pateiktas susiejimo
pavyzdys.

Norėdami sieti ausines su mobiliuoju
telefonu
1

Įsitikinkite, kad ausinės yra įkrautos ir
išjungtos.

Jei reikia konkrečios informacijos, žr. telefono
vartotojo vadovą.
•

•

Įjungti / išjungti

Įkrovimo lizdas

•

„Bluetooth“ funkciją telefone rasite įjungę
jo meniu „Nustatymas“„Nustatymai“,
„Bluetooth“ ar „Sujungimas“.
Pasirinkite, norėdami aptikti, pridėti ar
ieškoti „Bluetooth“ įrenginio. Po kelių
sekundžių telefonas turėtų parodyti, kad jis
atrado „Philips Tapster“.
Mobiliajame telefone pasirenkant „Philips
Tapster“, paprastai reikia patvirtinti susiejimą
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6.2

ir įvesti kodą. Įveskite ausinių kodą „0000“
(keturi nuliai).
Sėkmingai susiejus, ausinės susijungs su
mobiliuoju telefonu. Išgirsite ilgą pyptelėjimą,
patvirtinantį sėkmingą susiejimą, o ausinių LED
lemputė nebemirksės raudonai / mėlynai, o kas
tris sekundes mirksės mėlynai.
6.3
1

Papildomai: norėdami, kad ausinės laikytųsi
itin tvirtai sportuojant, užsidėkite ausinių
užkabinimus.
B
A

Ausinių nustatymas

Pasirinkite ausinių dangtelių dydį, kad jos jums
tiktų ir būtų išgaunamas geriausias garsas.
Paprastai neįprasta naudoti skirtingo dydžio
ausinių kištukus dešiniojoje ir kairiojoje
ausinėse.
Didelis
Vidutinis
Mažas

2

Įsidėkite ausinės kištuką į ausį ir pasukite
ausines atgal, kad jis priglustų prie ausies.

3

Laidą perveskite galinėje kaklo pusėje ir
įsidėkite antrą ausinės kištuką.

12

4

A. Įtvirtinkite rutuliuką tarp ausinių ir ausinių
gaubtų, kol jis įsitvirtins lizde, esančiame tarp
ausinių ir ausinių gaubtų.
B. Pasukite ausinių užkabinimą, kad ji tvirtai
užsikabintų už ausies.
C. Paslinkite užkabinimą.
D. Atlikite 2 ir 3 veiksmus, kaip apibūdinta
anksčiau.

„PhilipsTapster Bluetooth“
stereo

ausinių

lietimui

jautrios zonos naudojimas
7.1     Sujunkite „Philips Tapster 		
			 Bluetooth“ stereo ausines su 		
			 mobiliuoju telefonu
Įjunkite ausines, paspausdami Įjungti / išjungti
, kol užsidegs LED lemputė. Įjungus ausines,
jos automatiškai prisijungia prie paskutinį kartą
prijungto įrenginio. Jei paskutinį kartą prijungto
įrenginio nėra, ausinės bando prisijungti prie
priešpaskutinį kartą prie ausinių prijungto
įrenginio.
Jei mobilųjį telefoną ar jame esančią „Bluetooth“
funkciją įjungiate įjungę ausines, prijunkite
ausines naudodami mobiliajame telefone esantį
„Bluetooth“ meniu.

7.2

Automatinis energijos tausojimas

Jei per penkias minutes ausinės neaptinka jokio
„Bluetooth“ įrenginio, jos išsijungs, tausodamos
baterijos veikimo laiką.

Patarimas
Norint išvengti netyčinio muzikos ar skambučių
įjungimo, lietimui jautrios ausinių zonos ima
veikti tik įsidėjus ausines į ausis. Įsidėdami ar
išimdami „Philips Tapster Bluetooth“ stereo
ausines, išgirsite garsėjantį įjungimo ir išjungimo
toną.
Lietimui jautrus yra visas išorinis ausinės gaubtas.
Prisilietimui jautrus paviršius

Šiais pagrindiniais judesiais galite valdyti visas
ausinių funkcijas.
Paliesti
Palieskite paviršių
Paliesti du kartus
Greitai palieskite paviršių du kartus
Paspausti
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę 		
apytiksliai 1 sekundę
Slinkti
Slinkite pirštu aukštyn ar žemyn ausinės 		
paviršiumi

7.3
„Philips Tapster Bluetooth“ 		
			 lietimui jautrių stereo ausinių 		
			 valdymas
„Philips Tapster Bluetooth“ stereo ausinėse
naudojami intuityvūs lietimui jautrūs valdikliai,
kad galėtumėte paprastai valdyti muziką ir
skambučius. Po kelių minučių, susipažinę su
naujais lietimui jautriais valdikliais pamatysite,
kad tai greitesnis ir paprastesnis ausinių valdymo
būdas, nei valdymas mygtukais.

13
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7

Toliau pateiktoje lentelėje parodyta, kaip šiais pagrindiniais judesiais valdyti muziką ir skambučius.
Patarimas
Pamatysite, kad visos skambinimo funkcijos yra pateiktos dešiniojoje ausinėje, kad
galėtumėte naudoti ausines skambindami, net jei kairioji ausinė neįdėta į ausį.

Kairioji

Dešinioji

Maitinimas
N.A.

Maitinimas
Įjungti / išjungti

Muzika
Kita daina /
ankstesnė daina
Stabdyti

Muzika
Pagarsinti /
patildyti
Leisti / pristabdyti

„FullSound“
(natūralus /
dinaminiai bosai)
Skambučiai
N.A.

Slinkite aukštyn / žemyn
Paspauskite (laikykite
nuspaudę 1/2 sek.)
Palieskite du kartus
grojant muzikai

Skambučiai
Pagarsinti /
patildyti
Atsiliepti į
skambutį
Padėti ragelį /
atmesti skambutį
Dar kartą rinkti
paskutinį rinktą nr.
Įjungti rinkimą
balsu
Perkelti skambutį į
telefoną / ausines
Išjungti mikrofoną
Priimti gaunamą
skambutį ir atidėti
aktyvų pokalbį.
Atmesti gaunamą
skambutį ir tęsti
aktyvų pokalbį.
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Paspauskite
Slinkite aukštyn / žemyn
Palieskite

Slinkite aukštyn / žemyn
Palieskite
Paspauskite (laikykite
nuspaudę 1/2 sek.)
Palieskite du kartus.
Paspauskite (laikykite
nuspaudę 1/2 sek.)
Išimkite / įsidėkite ausinę
Palieskite du kartus
skambučio metu
Palieskite
Paspauskite (laikykite
nuspaudę 1/2 sek.)

Ausinių laikymas ir nešiojimas
LIETUVIŲ

7.4

Ausinės pateikiamos su apsauginiu ausinių
ir papildomų ausinių užkabinimų nešiojimo
korpusu. Suvyniokite laidą, jungiantį dvi ausines,
tam skirtame griovelyje, kad ausinės būtų
laikomos tvarkingai.

15

8

„Philips Tapster
Bluetooth“ stereo ausinių
funkcijų naudojimas

8.1

„Bluetooth“ stereo ausines vienu metu galima
prijungti prie vieno „Bluetooth“ garso šaltinio
(palaikančio A2DP ir AVRCP „Bluetooth“
profilius) ir vieną „Bluetooth“ ryšio šaltinį
(palaikantį HFP ar HSP „Bluetooth“ profilį).

Sužinokite apie baterijos būseną

Iškart įjungus ausines, LED lemputė parodys
baterijos būseną.
LED būsena

Baterijos būsena

3 x mirksi
raudonai

Liko mažiau nei 25%
įkrovimo

2 x mirksi
raudonai

Liko mažiau nei 50%
įkrovimo

1 x mirksi
mėlynai

Liko 50% ar daugiau
įkrovimo

Apytiksliai likus penkioms minutėms iki baterijos
veikimo pabaigos kas minutę išgirsite du trumpus
pyptelėjimus, primenančius, kad reikia baigti
pokalbį arba perkelti jį į telefoną, kol baterija
visiškai neišsikrovė. Likus apie penkioms pokalbio
minutėms LED lemputė taip pat nepertraukiamai
mirksės raudonai.
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8.2
Sužinokite apie balso ir garso 		
			 naudojimą vienu metu

Todėl „Bluetooth“ stereo ausines galima sujungti
• su „Bluetooth“ telefonu, kuriame įjungta
stereo funkcija, jei norite klausytis muzikos ir
skambinti arba
• su „Bluetooth“ telefonu, palaikančiu tik
„Bluetooth“ ryšį (t. y., kuris nepalaiko
„Bluetooth“ stereo (A2DP)) jei norite tuo
pačiu metu skambinti ir „Bluetooth“ stereo
įrenginiu („Bluetooth“ ryšį palaikančiu MP3
grotuvu, „Bluetooth“ garso adapteriu ir t.
t.) klausytis muzikos.Visų pirma susiekite
telefoną su „Bluetooth“ ausinėmis, tada
telefoną ir ausines išjunkite, tada susiekite
„Bluetooth“ garso įrenginį.
Naudodami „SwitchStream“ funkciją tuo
pačiu metu galite klausytis muzikos ir valdyti
skambučius. Jei klausydamiesi muzikos gausite
skambutį, išgirsite skambėjimo toną ir perjungti
ausines į skambutį galėsite paprasčiausiai
paliesdami ausinę.

Sužinokite apie „FullSound“
LIETUVIŲ

8.3

„FullSound“ yra intelektualus skaitmeninio garso
patobulinimo algoritmas, veikiantis „Bluetooth“
ausinėse įmontuotame galingame procesoriuje.
Jis atkuria ir patobulina bosus, aukštus dažnius,
stereo efektus ir suglaudintos muzikos dinamiką
bei sukuria natūralų, „tikrą“ garsą, remiantis ilgais
akustiniais tyrimais ir garso derinimo patirtimi.
„Philips Tapster Bluetooth“ stereo ausinėse yra
du „FullSound“ nustatymai:
• „Natūralus“ „FullSound“ nustatymas skirtas
išgauti natūraliausią, tikriausią muziką, puikiai
tinkantis klausantis klasikinės, akustinės,
džiazo ir vokalinės muzikos.
• „Dinaminių bosų“ nustatymas pabrėžia žemus
dažnius, kad būtų išgaunami galingesni bosai,
puikiai tinkantys klausantis hiphopo, techno
ir kitų muzikos stilių, kuriuose skamba daug
bosų, arba suteikia daugiau motyvacijos
treniruočių metu.
Perkant gaminį, įjungtas „Natūralus“ „FullSound“
nustatymas. Norėdami perjungti iš vieno
nustatymo į kitą, du kartus dvigubu palietimu
palieskite kairiąją ausinę. „Natūralus“ „FullSound“
nustatymas patvirtinamas garsėjančiu tonu,
„Dinaminių bosų“ „FullSound“ nustatymas
patvirtinamas mažėjančio garsumo tonu.
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„PhilipsTapster Bluetooth“
stereo ausinių techniniai
duomenys

• Intuityvūs lietimui ir judesiams jautrūs
valdikliai
• „FullSound“ skaitmeninio garso patobulinimas
išgaunant sodrią, gyvą muziką
• „EverClear“ aido ir triukšmo mažinimas
išgaunant aiškius, be triukšmo skambučius
• Nukreiptos akustikos ergonominis dizainas
• Iki 6 valandų muzikos atkūrimo laiko
• Iki 7 valandų pokalbių laiko
• Iki 150 valandų laiko veikiant parengties
režimu
• Įprastas visiškai įkrautos baterijos veikimo
laikas: 2 valandos
• Įkraunama ličio polimerų baterija (160 mAh)
• „Bluetooth“ 2.1+EDR, „Bluetooth“ stereo
palaikymas (A2DP – pažangaus garso
paskirstymo profilis, AVRCP – garso ir vaizdo
nuotolinio valdymo profilis), „Bluetooth“
mono palaikymas (HSP – ausinių profilis, HFP
laisvųjų rankų profilis)
• Veikimo diapazonas – iki 10 metrų (33 pėdų)
• Dažnio diapazonas: nuo 20 Hz iki 20 KHz
Techniniai duomenys gali būti keičiami be
perspėjimo
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			 klausimai
„Bluetooth“ ausinės neįsijungia.
Baterija beveik tuščia.
Įkraukite „Bluetooth“ ausines.

Mobilusis telefonas neaptinka ausinių.
• Ausinės gali būti prijungtos prie kito
anksčiau susieto įrenginio.
Išjunkite šiuo metu įjungtą įrenginį arba
patraukite jį iš veikimo diapazono.
• Gali būti, kad buvo iš naujo nustatyti
susiejimai arba anksčiau ausinės buvo
susietos su kitu įrenginiu.
Pradėkite susiejimo procesą, kaip apibūdinta
šiame vartotojo vadove.

Nesusijungia su mobiliuoju telefonu.
Išjungta „Bluetooth“ funkcija.
Mobiliajame telefone įjunkite „Bluetooth“
funkciją ir įjungę telefoną, įjunkite ausines.

Neveikia rinkimas balsu arba perrinkimas.
Mobilusis telefonas gali nepalaikyti šios
funkcijos.

Ausinė iškrenta iš ausies / tinkamai
neįsideda.
Netinka pasirinktas ausinės kištukas.
Ant kiekvienos ausinės uždėkite tinkamo dydžio
ausinės kištuką ir ankstesniuose puslapiuose
paskaitykite apie „įdėjimo ir pasukimo“ judesį
įdedant ausines. Norėdami, kad ausinės laikytųsi
itin stabiliai, naudokite ausinių užkabinimus.

Kodėl naudojant „Bluetooth“ ausines
neveikia telefone esantis AM / FM radijas.
Nėra AM / FM antenos.
Daugelyje mobiliųjų telefonų reikalingos ausinės
su laidu, kurias telefonas naudoja kaip anteną, kad
būtų galima klausytis FM radijo. Jei jūsų telefone
palaikomas radijas internete, ši funkcija veiks su
„Bluetooth“ ausinėmis.

Neveikia lietimui jautrūs valdikliai.
Įjungtas automatinis užrakinimas, kai
ausinės yra ne ausyse.
Lietimui ir judesiams jautrūs valdikliai veikia
tik įdėjus ausines į ausis. Įsidėdami kiekvieną
ausinę į ausį, patikrinkite, ar girdimas garsėjantis
įjungimo garsas. Jei negirdėjote įjungimo garso,
pabandykite dar kartą įsidėti ausines.

Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“
stereo (A2DP profilį) palaikančio
telefono, bet muzika gros tik per telefono
garsiakalbį.
Telefone gali būti funkcija, kai galima
muzikos klausytis per garsiakalbį arba
ausines.
Norėdami sužinoti, kaip klausytis muzikos per
ausines, žr. telefono vartotojo vadovą.

Lietimui jautrūs valdikliai per jautrūs /
nepakankamai jautrūs.
Lietimui jautrių valdiklių naudojimas.
Keletą pirmų minučių gali atrodyti, kad ausinių
lietimui jautrūs valdikliai yra per jautrūs arba
nepakankamai jautrūs. Lietimui jautrių valdiklių
jautrumas buvo nustatytas taip, kad atitiktų
daugelio klientų poreikius. Gali prireikti kelių
minučių, kol „išmoksite“ naudotis ausinėmis ir
įprasite prie naujųjų valdiklių.

Kai muzika perduodama iš telefono,
garso kokybė yra labai žema arba garso
perdavimas visai neveikia.
Telefonas gali būti nesuderinamas su
„Bluetooth“ Stereo (A2DP profiliu) ir
palaikyti tik „Bluetooth“ mono (HSP /
HFP profilį).
Patikrinkite savo telefono suderinamumą su
kitais įrenginiais.
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LIETUVIŲ

10    Dažnai užduodami 		

Garso kokybė prasta ir girdimi traškesiai.
„Bluetooth“ garso šaltinis yra už veikimo
diapazono ribų.
Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“
garso šaltinio arba pašalinkite tarp jų esančias
kliūtis.
Įrenginyje girdžiu muziką, bet negaliu jos
valdyti (pvz., pasukti į priekį / atgal).
Muzikos įrenginys nepalaiko šios funkcijos
(AVRCP profilio).
Žr. garso šaltinio vartotojo vadovą.
Naudojant USB įkrovimo kabelį ausinės
nekraunamos arba kraunamos labai lėtai.
USB lizdas neužtikrina maitinimo arba jis
labai silpnas.
Jūsų USB lizdas turėtų užtikrinti 500 mA.
Išbandykite kitą USB lizdą, esantį kompiuterio
užpakalinėje pusėje, arba USB šakotuvą.
Jei reikia papildomos pagalbos,
apsilankykite www.philips.com/welcome.
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