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1

Cu ajutorul căştilor stereo Tapster Bluetooth
de la Philips, simple şi intuitive, cu control tactil
şi prin gesturi, nimic nu vă mai va împiedica să
ascultaţi muzica preferată. Lăsaţi caracteristica
avansată FullSound să vă încânte cu muzică
bogată şi plină de energie. Tehnologia EverClear
minimizează ecoul şi zgomotul de fundal pentru
conversaţii clare. Designul Angled Acoustics
asigură o fixare fermă a căştilor pentru un
confort optim şi o izolare acustică perfectă,
oferind o experienţă audio extraordinară.
Petreceţi câteva minute pentru a afla mai multe
informaţii despre căştile dvs. şi veţi gata să
experimentaţi în totalitate muzica şi apelurile
dvs. Bucuraţi-vă de experienţa Philips Tapster!



2
2.1

Important

Câmpurile electric, magnetic şi
electromagnetic ("EMF")

1

Philips Electronics produce şi
comercializează numeroase produse
destinate consumatorilor, care, ca orice
aparat electronic, au în general capacitatea
de a emite şi recepţiona semnale
electromagnetice.
Unul dintre cele mai importante Principii
de afaceri ale Philips constă în adoptarea
tuturor măsurilor necesare vizând sănătatea
şi siguranţa pentru produsele noastre în
vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor legale
aplicabile şi a respectării standardelor EMF
aplicabile în momentul realizării produselor.
Philips este dedicat dezvoltării, producţiei
şi vânzării de produse care nu afectează
negativ sănătatea.
Philips confirmă faptul că produsele sunt
tratate conform uzului dorit la crearea
acestora, că sunt sigure de utilizat conform
demonstraţiilor ştiinţifice disponibile în acest
moment.
Philips joacă un rol activ în dezvoltarea
standardelor internaţionale EMF şi de
siguranţă, ceea ce permite Philips să
anticipeze progresele din domeniul
standardizării pentru a le integra rapid în
cadrul produselor sale.

Siguranţa auzului

Pericol
Pentru evitarea deteriorării auzului, limitaţi
durata de utilizare a căştilor la volum maxim şi
reglaţi volumul la un nivel optim. Cu cât volumul
este mai puternic, cu atât este mai scurtă durata
de ascultare în siguranţă.
Respectaţi următoarele indicaţii atunci
când utilizaţi căştile.
• Ascultaţi la niveluri de volum rezonabile
pentru perioade de timp rezonabile.
• Aveţi grijă să nu creşteţi continuu volumul pe
măsură ce auzul dvs. se adaptează.
• Nu creşteţi volumul atât de mult, astfel încât
să nu mai auziţi ce se întâmplă în jurul dvs.
• O presiune excesivă a sunetului emis de căşti
poate cauza deteriorarea auzului.
• Fiţi precauţi sau întrerupeţi temporar
utilizarea în situaţiile cu risc de accidente.
• Utilizarea acestor căşti cu ambele urechi
acoperite nu este recomandată şi poate fi
ilegală în anumite zone în timpul condusului.
• Pentru siguranţa dvs., evitaţi să vă lăsaţi
distraşi de muzică sau de apeluri telefonice în
trafic sau în alte medii periculoase.



2.2
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Întreţinere generală

Pentru a evita deteriorarea sau
funcţionarea defectuoasă:
• Nu expuneţi căştile la căldură excesivă.
• Nu scăpaţi pe jos căştile dvs.
• Aparatul nu trebuie să fie expus la picurare
sau stropire.
• Căştile dvs. nu trebuie scufundate în apă.
• Nu folosiţi agenţi de curăţare pe bază de
alcool, amoniac, benzen sau agenţi abrazivi.
• Ştecherul de alimentare al adaptorului CA/CC
este utilizat ca dispozitiv de deconectare,
dispozitivul de deconectare va fi gata de
funcţionare.
• Dacă este necesară curăţarea, utilizaţi o cârpă
moale, umezită în caz de necesitate cu o
cantitate foarte mică de apă sau cu săpun slab
diluat, pentru a curăţa produsul.

2.4

Scoaterea din uz a produselor vechi.

Produsul dumneavoastră este proiectat
şi fabricat din materiale şi componente
de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi
reutilizate.
Când acest simbol în formă de pubelă
tăiată este ataşat la un produs, înseamnă că
produsul este acoperit de Directiva Europeană
2002/96/CE.
Vă rugăm să vă informaţi cu privire la sistemul
local de colectare separată pentru produse
electrice şi electronice.
Acţionaţi conform regulamentelor locale şi nu
aruncaţi produsul vechi împreună cu gunoiul
menajer normal. Scoaterea din uz corectă
a produselor vechi va ajuta la prevenirea
consecinţelor potenţial negative asupra mediului
şi a sănătăţii umane.

Despre temperaturile de funcţionare şi de
depozitare
• Nu utilizaţi sau depozitaţi produsul într-un
spaţiu cu o temperatură sub -15ºC (5ºF) sau
mai mare de 55ºC (131ºF), acest lucru putând
scurta durata de viaţă a bateriilor.
• Bateria integrată nu trebuie să fie expusă la
surse de căldură excesivă, de tipul radiaţiilor
solare, focului sau alte surse similare.
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2.3

2.5

Note privind reciclarea bateriilor

Dacă în ţara dvs. nu există un sistem de
colectare/reciclare a produselor electronice,
puteţi proteja mediul prin înlăturarea bateriei
înainte de a scoate din uz căştile. Produsul
dumneavoastră conţine o baterie reîncărcabilă
incorporată asupra căreia se aplică Directiva
Europeană 2006/66/EC, care nu poate fi evacuată
împreună cu gunoiul menajer. Predaţi produsul
la un punct de colectare oficial sau la un centru
de service unde un profesionist se va ocupa de
îndepărtarea bateriei.

2.6

Note privind certificarea şi
aprobarea

Prin prezenta, Philips Consumer Lifestyle, BU
Accessories, declară că aceste căşti Philips
Bluetooth SHB7110 sunt în conformitate cu
cerinţele de bază şi alte prevederi ale Directivei
1999/5/CE.

Îndepărtarea bateriei va determina distrugerea
produsului.
2.7

Mărcile comerciale

Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke
Philips Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor
legali. Marca mondială şi logourile Bluetooth
sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi utilizarea
acestor mărci de către Koninklijke Philips
Electronics N.V. este realizată sub licenţă. Tapster,
EverClear şi FullSound sunt mărci comerciale
proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V.



Ce se află în cutie:
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3

Toc

Căşti stereo Tapster Bluetooth
SHB7110 de la Philips

Suporturi pentru urechi
opţionale

3.1

Ghid de iniţiere rapidă

Ornamente de cauciuc
înlocuibile

Cablu de încărcare USB

Veţi mai avea nevoie de

Un telefon mobil cu capacitate de transmisie stereo
Bluetooth (compatibil cu profilul Bluetooth A2DP).
Alte dispozitive (notebook-uri, PDA-uri, adaptoare
Bluetooth, playere MP3 etc.) sunt de asemenea
compatibile dacă au profiluri comune Bluetooth
acceptate de căşti. Aceste profiluri sunt:
Pentru semnal stereo wireless:
• Bluetooth Advanced Audio Distribution
profile (A2DP) Bluetooth.
Pentru control wireless pentru muzică:
• Bluetooth Audio Video Remote Control
profile (AVRCP) Bluetooth.
Pentru comunicare handsfree (mâini
libere) wireless:
• Bluetooth headset profile (HSP) Bluetooth sau
Bluetooth Handsfree profile (HFP) Bluetooth.
Căştile stereo Tapster Bluetooth de la Philips
sunt dotate cu Bluetooth versiune 2.1+EDR,
dar vor funcţiona şi cu dispozitive dotate
cu alte versiuni Bluetooth care acceptă
profilurile de mai sus.


4

Ce puteţi face cu căştile
dvs. Tapster Bluetooth de
la Philips

Cu căştile dvs.Tapster Bluetooth de la
Philips puteţi:
• Purta conversaţii în modul mâini libere
wireless
• Asculta muzică wireless
• Controla muzică wireless
• Comuta între apeluri şi muzică



Imagine de ansamblu asupra căştilor stereo Tapster
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5

Bluetooth de la Philips
Led indicator

Ornament de
cauciuc

Pornire/Oprire

Microfon
Cască stânga

Cască dreapta

Zonă cu senzori
tactili

Zonă cu senzori
tactili

Mufă de încărcare
Cască stânga

Cască dreapta
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Pornirea

6.1

Încărcaţi căştile

Precauţie
Încheiaţi orice apel înainte de încărcarea căştilor,
deoarece conectarea căştilor pentru încărcare
va determina întreruperea apelurilor în curs. În
timpul încărcării, puteţi utiliza căştile normal.

Înainte de a utiliza pentru prima dată căştile
dvs., încărcaţi bateria timp de 6 ore pentru
o capacitate şi o durată de viaţă optime ale
bateriei.

Conectaţi cablul USB la un port USB alimentat
de pe PC-ul dvs. sau într-un adaptor de
alimentare cu priză USB şi conectaţi cablul la
mufa de încărcare a căştilor.

  Avertisment
Utilizaţi numai cablul de încărcare USB original.
Utilizarea altui încărcător poate deteriora sau
distruge căştile.
Introduceţi cablul de încărcare USB în mufa USB
a calculatorului şi conectaţi cablul încărcătorului
la priza de încărcare a căştilor.

În timpul încărcării, ledul indicator se va aprinde
roşu Ledul se va stinge după terminarea
încărcării. Dacă încercaţi să încărcaţi căştile
atunci când sunt complet încărcate, ledul nu se
va aprinde.
În mod normal, o încărcare completă durează
2 ore, timp în care puteţi folosi căştile pentru
apeluri şi muzică.
Sfat
Puteţi economisi energie şi proteja mediul
dacă deconectaţi încărcătorul după terminarea
încărcării.

10

Sincronizaţi căştile dvs. stereo
Tapster Bluetooth de la Philips cu
telefonul mobil

Căştile dvs. stereo Tapster Bluetooth de la Philips
trebuie să fie sincronizate cu telefonul mobil înainte
de a fi conectate şi utilizate pentru prima dată
împreună cu telefonul.  “Sincronizarea” va stabili o
legătură unică criptată între telefonul şi căştile dvs.
Sincronizarea trebuie să fie realizată o
sigură dată, înainte de a utiliza căştile
împreună cu telefonul dvs. mobil sau cu un
alt dispozitiv Bluetooth pentru prima dată.
• Numai în cazul în care sincronizaţi mai mult
de două dispozitive Bluetooth diferite cu
căştile dvs., poate fi necesar să sincronizaţi
din nou dispozitivele sincronizate anterior.
Căştile dvs. pot stoca maxim două dispozitive
sincronizate în memorie, dacă sincronizaţi
mai mult de două dispozitive, dispozitivul
sincronizat primul este suprascris.
• “Sincronizarea” este diferită de “conectare”
deoarece sincronizarea, de obicei, trebuie
să se efectueze o singură dată, în timp ce
telefonul şi căştile trebuie să fie “conectate”
de fiecare dată când unul dintre cele două
dispozitive este oprit sau nu se află în raza
de acoperire. Cu ajutorul setărilor tipice ale
telefonului, căştile stereo Tapster Bluetooth
de la Philips se vor conecta automat la
telefonul dvs. după ce acestea sunt pornite.
Pentru a sincroniza căştile cu telefonul
dvs. mobil
1

Asiguraţi-vă că aveţi căştile încărcate şi
oprite.

2

Asiguraţi-vă că telefonul mobil dvs. este
pornit şi că funcţia sa Bluetooth este activată.

3

Apăsaţi butonul Pornire/Oprire de pe casca
dreaptă până când ledul începe să se aprindă
alternativ roşu şi albastru. Căştile vor rămâne
în “mod sincronizare” timp de 5 minute.

LED
4

Consultaţi manualul de utilizare al telefonului
dvs. pentru detalii specifice.
•

•

•
Pornire/Oprire

Mufă de încărcare

Sincronizaţi căştile cu telefonul mobil, după
cum este descris mai jos. Un exemplu de
sincronizare este redat mai jos.

Accesaţi meniul Bluetooth al telefonului
dvs. mobil, denumit de obicei “Setup”
(Configurare), “Settings” (Setări), “Bluetooth”
sau “Connectivity” (Conectivitate).
Selectaţi opţiunea de a găsi, adăuga sau
căuta un dispozitiv Bluetooth. După câteva
secunde, telefonul dvs. ar trebui să indice că
a găsit dispozitivul “Philips Tapster”.
La selectarea “Philips Tapster” pe telefonul
dvs. mobil, de obicei trebuie să confirmaţi
sincronizarea şi să introduceţi o parolă.
11
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6.2

Introduceţi parola căştilor “0000” (de patru
ori cifra zero).
După o sincronizare reuşită, căştile se vor
conecta la telefonul mobil.Veţi auzi un semnal
sonor lung de confirmare a unei sincronizări
reuşite, iar ledul căştilor va trece de la aprindere
alternativă roşu şi albastru la aprindere albastru
la intervale de trei secunde.
6.3
1

Montarea căştilor

Selectaţi ornamentele de dimensiunile dorite
pentru cea mai bună fixare şi pentru o
performanţă sonoră optimă. Nu este neobişnuit
să selectaţi două căşti de dimensiuni diferite
pentru partea stângă şi cea dreaptă.
mare
mediu
mic

2

Poziţionaţi casca în ureche şi rotiţi căştile
înapoi pentru o fixare fermă.

3

Aduceţi firul spre ceafă şi introduceţi-l în a
doua cască.

12

4

Opţional: Pentru o fixare şi mai sigură pentru
sport, ataşaţi suportul pentru urechi.  
B
A

A. Introduceţi articulaţia între cască şi carcasa
căştii, astfel încât să o fixaţi în cavitatea dintre
acestea.
B. Rotiţi suportul pentru a-l fixa în ureche.
C. Treceţi suportul peste ureche.
D. Urmaţi paşii 2 şi 3 de mai sus.

Utilizarea căştilor stereo
Tapster Bluetooth de la
Philips

7.1     Conectaţi căştile dvs. stereo
Tapster Bluetooth de la Philips la
telefonul mobil
Porniţi căştile apăsând pe butonul Pornire/
Oprire până când ledul se aprinde. După ce
sunt pornite, căştile se vor reconecta automat la
ultimul dispozitiv la care au fost conectate. Dacă
acesta nu este disponibil, căştile încearcă să se
reconecteze cu următorul dispozitiv la care au
fost conectate şi aşa mai departe până la ultimul.
Dacă activaţi telefonul mobil sau funcţia
Bluetooth după pornirea căştilor, conectaţi
căştile din meniul Bluetooth al telefonului dvs.
mobil.

7.2

Economisirea automată a energiei

În cazul în care căştile nu identifică în raza de
acoperire niciun dispozitiv Bluetooth la care să
se poată conecta în cinci minute, acestea se vor
opri automat pentru a economisi durata de viaţă
a bateriei.

7.3

Sfat
Pentru a evita activarea accidentală a muzicii sau
apelurilor, zonele sensibile la atingere ale căştilor
sunt activate numai după ce introduceţi căştile
în urechi.Veţi auzi un ton ascendent la activare
şi un ton descendent la dezactivare atunci când
introduceţi sau îndepărtaţi căştile stereo Tapster
Bluetooth de la Philips.
Întregul înveliş exterior al căştilor este sensibil
la atingere.
Atingerea suprafeţei sensibile

Puteţi controla toate funcţiile căştilor cu ajutorul
acestor mişcări de bază.
Atingere
Atingeţi suprafaţa
Dublă atingere
Atingeţi de două ori suprafaţa rapid
Apăsare  
Apăsaţi lung aproximativ 1 secundă
Glisare
Glisaţi degetul înainte şi înapoi pe
suprafaţa căştilor

Controlarea căştilor stereo Tapster
Bluetooth de la Philips

Căştile dvs. stereo Tapster Bluetooth de la
Philips utilizează comenzi tactile intuitive, astfel
încât să vă controlaţi cu uşurinţă muzica sau
apelurile. După câteva minute de familiarizare cu
noile comenzi tactile, veţi găsi acest mod de a
controla căştile mai rapid şi mai simplu decât în
cazul căştilor cu butoane.

13

Română  

7

Tabelul de mai jos indică modul în care puteţi controla muzica şi apelurile cu ajutorul acestor trei
mişcări de bază.
Sfat
Veţi observa că toate funcţiile pentru apeluri sunt amplasate în casca dreaptă astfel încât să
puteţi utiliza căştile pentru apeluri chiar dacă nu aveţi casca stângă introdusă în ureche.

Stânga

Dreapta

Alimentare
N/A

Alimentare
Buton Pornire/Oprire

Muzică
Melodia următoare/
melodia anterioară

Glisaţi înainte/înapoi

Muzică
Creşterea/diminuarea
volumului

Glisaţi înainte/înapoi

Stop

Apăsaţi (menţineţi 1/2 sec)

Redare/Pauză

Atingeţi

FullSound (natural/
dynamic bass)

Atingeţi de două ori în timpul
redării unei melodii

Apeluri
N/A

14

Apeluri
Creşterea/diminuarea
volumului
Preluarea apelului
Închiderea/Respingerea
apelului
Reapelarea ultimului nr.
Activarea apelării
vocale
Transferarea apelului
către telefon/căşti
Oprirea sunetului
microfonului
Preluaţi un apel primit
şi plasaţi apelul curent
în aşteptare.
Respingeţi un apel
primit şi continuaţi
apelul curent.

Apăsaţi

Glisaţi înainte/înapoi
Atingeţi
Apăsaţi (menţineţi 1/2 sec)
Atingeţi de două ori.
Apăsaţi (menţineţi 1/2 sec)
Îndepărtaţi/Introduceţi
casca
Atingeţi de două ori în
timpul unui apel
Atingeţi

Apăsaţi (menţineţi 1/2 sec)

Stocarea şi transportul căştilor

Română  

7.4

Căştile dvs. sunt livrate cu o carcasă de protecţie
pentru transport şi cu suporturile opţionale
pentru urechi. Rulaţi cablul care conectează
cele două căşti în fanta pentru cablu, pentru a
depozita căştile.

15

8

O utilizare avansată a
căştilor stereo Tapster
Bluetooth de la Philips

8.1

Aflaţi mai multe informaţii despre
starea bateriei

Imediat după pornirea căştilor, ledul va indica
starea bateriei.
Comportamentul
ledului

Starea bateriei

Clipeşte roşu de
3 ori

Mai puţin de 25% din
timpul de încărcare rămas

Clipeşte roşu de
2 ori

Mai puţin de 50% din
timpul de încărcare rămas

Clipeşte albastru
o dată

50% sau mai mult din
timpul de încărcare rămas

Cu aproximativ cinci minute înainte de
descărcarea completă a bateriei, veţi auzi două
semnale sonore scurte la fiecare minut pentru a
vă aminti să terminaţi apelul sau să îl transferaţi
pe telefonul dvs. înainte ca bateria să fie complet
descărcată. De asemenea, ledul va continua să
clipească roşu în ultimele cinci minute rămase
din timpul de convorbire.

16

8.2

Aflaţi cum să utilizaţi simultan
funcţiile vocale şi audio

Căştile dvs. stereo Bluetooth pot fi conectate
simultan la o sursă audio Bluetooth (care
acceptă profilul Bluetooth A2DP şi AVRCP) şi
o sursă de comunicare Bluetooth (care acceptă
profilul Bluetooth HFP sau HSP).
Astfel, puteţi conecta căştile dvs. stereo
Bluetooth stereo
• la un telefon stereo compatibil Bluetooth
pentru a asculta muzică şi efectua apeluri, sau
• la un telefon Bluetooth care acceptă numai
comunicarea Bluetooth (de exemplu,
nu acceptă Bluetooth stereo (A2DP))
pentru a efectua apeluri şi în acelaşi timp
la un dispozitiv stereo Bluetooth (player
MP3 compatibil Bluetooth, adaptor audio
Bluetooth etc.) pentru a asculta muzică.
Asiguraţi-vă că aţi sincronizat telefonul mai
întâi cu căştile dvs. Bluetooth, apoi opriţi
telefonul şi căştile şi sincronizaţi dispozitivul
audio Bluetooth.
Cu ajutorul funcţiei SwitchStream, puteţi asculta
muzică şi monitoriza apeluri în acelaşi timp. În
timp ce ascultaţi muzică, veţi auzi un ton de apel
la recepţionarea unui apel şi puteţi comuta pe
apel prin simpla atingere a căştii.

Informaţii despre FullSound

Română  

8.3

FullSound este un algoritm inteligent de
îmbunătăţire a sunetului digital, care funcţionează
cu ajutorul unui procesor puternic din
căştile dvs. Bluetooth. Acesta restaurează şi
îmbunătăţeşte sunetele joase, înalte, efectele
stereo şi dinamica muzicii comprimate şi asigură
o experienţă audio mai naturală, “realistă”, bazată
pe ani întregi de cercetare acustică şi reglare.
Există două setări FullSound pe căştile dvs.
stereo Tapster Bluetooth Philips:
• Setarea “Natural” FullSound este optimizată
pentru cea mai naturală şi calitativă
reproducere a muzicii, ideală pentru muzică
clasică, acustică, jazz şi preponderent vocală.
• Setarea “Dynamic Bass” îmbunătăţeşte
frecvenţele joase, pentru un bas mai puternic,
ideal pentru Hip Hop, Techno şi alte stiluri
muzicale pe bază de bass, sau pentru o
motivaţie suplimentară în timp ce faceţi
exerciţii fizice.
La cumpărarea produsului, setarea “Natural”
FullSound este activată. Pentru a comuta între
cele două setări, bateţi de două ori pe carcasa
căştii din stânga. Setarea “Natural” FullSound
este confirmată printr-un ton ascendent, setarea
“Dynamic Bass” FullSound este confirmată
printr-un ton descendent.

17
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Date tehnice pentru
căştile stereo Tapster
Bluetooth de la Philips

• Comenzi intuitive sensibile la atingere şi la
gesturi
• Caracteristici avansate sunet digital FullSound
pentru muzică bogată, energică
• Reducere a ecoului şi a zgomotului EverClear
pentru apeluri clare
• Design ergonomic Angled Acoustic
• Durată de redare a muzicii de până la 6 de
ore
• Durată de convorbire de până la 7 ore
• Durată standby de până la 150 ore
• Timp standard pentru o încărcare completă:
2 ore
• Baterie Litiu-Polimer reîncărcabilă (160 mAh)
• Bluetooth 2.1+EDR, suport Bluetooth stereo
(A2DP – Advanced Audio Distribution Profile,
AVRCP – Audio Video Remote Control
Profile), suport Bluetooth mono (HSP
– Headset Profile, HFP Hands-Free Profile)
• Rază de acţiune de până la 10 metri
(33 picioare)
• Gamă de frecvenţe: 20 Hz - 20 KHz
Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
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Căştile Bluetooth nu se activează.
Bateria este descărcată.
Încărcaţi căştile Bluetooth.
Căştile nu pot fi conectate la telefonul
mobil.
Caracteristica Bluetooth este dezactivată.
Activaţi Bluetooth pe telefonul mobil şi porniţi
căştile după ce aţi pornit telefonul.
Căştile alunecă de pe ureche/nu se fixează
corespunzător.
Casca selectată nu este potrivită.
Fixaţi căştile de dimensiunile corespunzătoare şi
consultaţi paginile anterioare pentru informaţii
despre mişcarea de fixare “introducere şi
răsucire”. Pentru o fixare deosebit de stabilă
încercaţi suportul pentru ureche.
Comenzile tactile nu funcţionează.
Blocarea automată "în afara urechii" este
activată.
Comenzile tactile şi prin gesturi vor funcţiona
numai după ce introduceţi căştile în urechi.
Urmăriţi sunetul ascendent de activare
la introducerea fiecărei căşti. Încercaţi să
introduceţi din nou casca dacă nu aţi auzit
sunetul de activare.
Comenzile tactile sunt prea sensibile/
insuficient de sensibile.
Familiaritatea cu comenzile tactile.
În primele minute de utilizare, puteţi considera
comenzile tactile ale căştilor prea sensibile sau
insuficient de sensibile. Sensibilitatea comenzilor
tactile a fost setată pentru a corespunde unei
game de clienţi. Pot fi necesare câteva minute
de “instruire” pentru a vă putea obişnui cu noile
comenzi ale căştilor dvs.

Telefonul mobil nu poate găsi căştile.
• Este posibil ca telefonul mobil să fie
conectat la un alt dispozitiv sincronizat
anterior.
Dezactivaţi dispozitivul conectat curent sau
scoateţi-l din raza de acoperire.
• Este posibil să se fi realizat resetarea
sincronizărilor sau sincronizarea
anterioară a căştilor cu un alt dispozitiv.
Începeţi procesul de sincronizare, conform
descrierii din acest manual.
Apelarea sau reapelarea vocală nu
funcţionează.
Este posibil ca telefonul dvs. să nu accepte
această funcţie.
De ce radioul AM/FM nu funcţionează
atunci când folosesc căştile Bluetooth.
Nu este disponibilă o antenă AM/FM.
Majoritatea telefoanelor mobile necesită căşti
cu fir, pe care le utilizează drept antenă, pentru
funcţia radio FM. Dacă telefonul dvs. acceptă
radio prin Internet, această funcţie va funcţiona
cu căştile dvs. Bluetooth.
Căştile sunt conectate la un telefon
compatibil Bluetooth stereo (profil
A2DP), dar muzica este redată numai prin
difuzorul telefonului.
Este posibil ca telefonul să nu aibă
opţiunea de redare a muzicii prin difuzor
sau căşti.
Consultaţi ghidul de utilizare al telefonului
pentru a afla cum să transferaţi muzica în căşti.
Calitatea audio a transmisiei prin telefon
este foarte scăzută, sau transmisia audio
nu funcţionează deloc.
Este posibil ca telefonul să nu fie
compatibil Bluetooth Stereo (profil A2DP)
şi să accepte numai Bluetooth mono
(profil HSP/HFP).
Verificaţi compatibilitatea telefonului.
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10    Întrebări frecvente

Calitatea audio este slabă şi se pot auzi
pârâituri.
Sursa audia Bluetooth este în afara razei
de acţiune.
Reduceţi distanţa dintre căşti şi sursa audio
Bluetooth, sau îndepărtaţi obstacolele dintre
acestea.
Aud muzica emisă de dispozitivul meu,
dar nu o pot controla (de exemplu,
trecerea directă înainte/înapoi).
Dispozitivul nu acceptă această funcţie
(profil AVRCP).
Consultaţi manualul de utilizare al sursei dvs.
audio.
Căştile nu se încarcă sau se încarcă foarte
lent când se utilizează cablul de încărcare
USB.
Portul USB furnizează prea puţină energie
sau deloc.
Portul dvs. USB trebuie să furnizeze 500 mA.
Încercaţi alt port USB din spatele PC-ului sau un
hub USB alimentat.
Vizitaţi www.philips.com/welcome pentru
asistenţă suplimentară.
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