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1			 Вітаємо!
Інтуїтивна простота стереогарнітури
Bluetooth Philips Tapster із керуванням
дотиками та жестами допомагає здолати
усі перешкоди між Вами і Вашою музикою.
Система покращення звуку FullSound здивує
Вас багатою та живою музикою. Технологія
EverClear усуває відлуння та шуми тла,
забезпечуючи чіткість розмови. Вигнута
акустична конструкція дозволяє легким рухом
одягнути гарнітуру та носити її з оптимальним
комфортом, а також створює досконале
акустичне ущільнення для неперевершеного
звучання.
Знайдіть кілька хвилин на те, щоб дізнатись
більше про цю гарнітуру, та пориньте у світ
музики та розмов. Користуйтеся Philips Tapster
із насолодою!



2			 Важливо

2.2
Електричні, магнітні та 		
			 електромагнітні поля (“ЕМП”)
1

2.1

Безпека слуху

Небезпечно
Для запобігання пошкодження слуху
намагайтеся обмежувати час прослуховування
навушників на високій гучності та
встановлюйте безпечний рівень гучності. Чим
вищий рівень гучності, тим коротший час
безпечного прослуховування.

2

3

Використовуючи навушники,
дотримуйтеся поданих інструкцій.
• Прослуховуйте вміст із відповідною
гучністю протягом розумних проміжків
часу.
• Обережно, не підвищуйте рівень гучності,
коли слух адаптується.
• Завжди вибирайте такий рівень гучності,
щоб чути звуки довкола себе.
• Надмірний тиск звуку від навушників може
спричинити втрату слуху.
• У потенційно небезпечних ситуаціях слід
користуватися навушниками з обережністю
або тимчасово їх вимикати.
• Не рекомендується використовувати
навушники на обидвох вухах під час
водіння, а в деяких місцевостях це навіть
може бути незаконно.
• З метою безпеки не відволікайтеся
музикою чи телефонними дзвінками,
перебуваючи в місцях руху транспорту
чи інших потенційно небезпечних
середовищах.
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5

Компанія Philips Electronics виготовляє
та продає споживачам багато виробів,
які, як і будь-які інші електронні пристрої
загалом, мають здатність випромінювати
та отримувати електромагнітні сигнали.
Одним із провідних ділових принципів
компанії Philips є вжити усіх заходів
безпеки щодо своїх виробів, щоб вони
відповідали усім відповідним правовим
вимогам та стандартам ЕМП, які чинні на
момент випуску виробів.
Розробка, виготовлення і продаж виробів,
які не мають шкідливого впливу на
здоров’я людей, є постійною політикою
компанії Philips.
Компанія Philips стверджує, що згідно
з наявними на сьогоднішній день
науковими даними, її вироби є безпечними
в користуванні за умови правильного
використання за їх прямим призначенням.
Компанія Philips бере активну участь у
розвитку міжнародних стандартів ЕМП
та безпеки, попереджуючи таким чином
подальшу розробку стандартизації для
попередньої запровадження її у своїх
виробах.

Загальний догляд

Для запобігання пошкодженню та збоїв
у роботі пристрою:
• Не піддавайте гарнітуру дії надмірного
тепла.
• Не кидайте гарнітуру.
• Уникайте витікання чи розбризкування
води на пристрій.
• Не занурюйте навушники у воду.
• Не використовуйте засоби для чищення
із вмістом спирту, денатурату, бензолу чи
абразивних речовин.
• Штепсель адаптера змінного/постійного
струму використовується як вимкнення
пристрою, тому повинен бути завжди
готовим до використання.
• Якщо виникла потреба почистити виріб,
використовуйте для його чищення м’яку
ганчірку, зволожену невеликою кількістю
води або розбавленого м’якого мила, якщо
потрібно.

2.4

Утилізація старого виробу

Виріб виготовлено з високоякісних
матеріалів і компонентів, які можна
переробити і використовувати
повторно.
Якщо пристрій містить символ
перекресленого кошика на колесах, це
означає, що він відповідає вимогам Директиви
ЄС 2002/96/EC. Дізнайтеся про місцеву
систему розділеного збору електричних та
електронних пристроїв.
Дійте згідно місцевих законів і не утилізуйте
старі пристрої разом із звичайними
побутовими відходами. Належна утилізація
старого пристрою допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.

Про робочу температуру та температуру
зберігання
• Не використовуйте і не зберігайте пристрій
за температури нижче -15ºC чи вище
+55ºC, оскільки це може скоротити термін
служби акумулятора.
• Вбудовану батарею слід оберігати від
надмірного впливу тепла (наприклад,
сонячного світла, вогню тощо).
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2.3

2.5

Примітки щодо утилізації батареї

Якщо у Вашій країні не існує системи
прийому/утилізації електронних пристроїв,
Ви можете захистити довкілля, вийнявши
батарею перед тим, як утилізувати гарнітуру.
Виріб містить вбудовану акумуляторну
батарею, яка відповідає Європейським
Директивам 2006/66/EC і яку не можна
утилізувати зі звичайними побутовими
відходами. Занесіть виріб до офіційного
пункту прийому чи сервісного центру, де
кваліфікований персонал зможе вийняти
батарею.

2.6
Примітки щодо сертифікації та 		
			 схвалення

Цим повідомленням компанія Philips
Consumer Lifestyle, BU Accessories, стверджує,
що дана гарнітура Bluetooth Philips SHB7110
відповідає важливим вимогам та іншим
відповідним умовам Директиви 1999/5/EC.

Виймання батареї знищує пристрій.
2.7

Торгові марки

Згадані в тексті товарні знаки є власністю
Koninklijke Philips Electronics N.V. чи інших
відповідних власників. Товарний знак та
логотипи Bluetooth належать компанії
Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання
цих знаків компанією Koninklijke Philips
Electronics N.V. відбувається згідно ліцензії.
Tapster, EverClear та FullSound є товарними
знаками, що належать компанії Koninklijke
Philips Electronics N.V.
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3			 Комплектація упаковки:

Стереогарнітура Bluetooth Philips
Tapster SHB7110

Додаткові кріплення для вух

3.1

Футляр для транспортування

Короткий посібник

Що ще знадобиться:

Мобільний телефон із підтримкою
стереопередачі Bluetooth, тобто сумісний із
профілем Bluetooth A2DP.
Інші пристрої (ноутбуки, КПК, адаптери
Bluetooth, MP3-програвачі тощо) також
сумісні, якщо в них налаштовано один із
профілів Bluetooth, які підтримує гарнітура. Це
такі профілі:

Змінні гумові заглушки

Кабель живлення USB

Для бездротового спілкування в режимі
“вільні руки”:
• Профіль гарнітури Bluetooth (HSP) або
профіль Bluetooth “вільні руки” (HFP).
Стереогарнітура Bluetooth Philips Tapster
підтримує Bluetooth вер. 2.1+EDR, але
також працюватиме і з пристроями,
що підтримують інші версії Bluetooth
відповідно до описаних вище профілів.

Для бездротового прослуховування
стереозвуку:
• Профіль Bluetooth розширеного розподілу
звуку (A2DP).
Для бездротового керування музикою:
• Профіль Bluetooth дистанційного
керування відтворенням музики/відео
(AVRCP).



4			 Які можливості
стереогарнітури
Bluetooth Philips Tapster
Маючи стереогарнітуру Bluetooth Philips
Tapster, можна:
• Спілкуватись по телефону без дротів у
режимі “вільні руки”
• Прослуховувати музику без дротів
• Керувати музикою без дротів
• Перемикати між дзвінками та музикою
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5			 Огляд стереогарнітури Bluetooth Philips

Світлодіодний
індикатор

Гумова заглушка

“Увімк./вимк.”

Мікрофон
Лівий навушник

Правий навушник

Сенсорна область

Сенсорна область

Лівий навушник

Правий навушник

Роз’єм зарядного
пристрою



6			 Початок роботи
6.1

Зарядження гарнітури

Перед першим використанням слід
заряджати акумулятор протягом 6 годин для
забезпечення його оптимальної роботи та
строку служби.
Попередження
Використовуйте лише оригінальний кабель
живлення USB. Використання іншого
зарядного пристрою може пошкодити
гарнітуру чи вивести її з ладу.
Під'єднайте кабель живлення USB до USBроз'єму на комп'ютері та роз'єму зарядного
пристрою на гарнітурі.

Увага
Перед тим, як заряджати гарнітуру, слід
завершити телефонну розмову, оскільки
під’єднання гарнітури до зарядного пристрою
перерве виклик. Під час заряджання можна
користуватися гарнітурою у звичайному
режимі.
Вставте USB-кабель у відповідний USBроз'єм на комп'ютері або в адаптер джерела
живлення із виходом USB та під'єднайте
кабель до роз'єму зарядного пристрою на
гарнітурі.
Під час заряджання світлодіодний
індикатор засвітиться червоним кольором.
Світлодіодний індикатор згасне, коли
заряджання завершиться. Якщо спробувати
заряджати гарнітуру із повністю зарядженою
батареєю, світлодіодний індикатор
світитиметься не буде.
Зазвичай повне зарядження триває 2 години.
Протягом цього часу гарнітуру можна
використовувати для здійснення дзвінків та
прослуховування музики.
Підказка
Виймаючи зарядний пристрій із розетки після
завершення заряджання, Ви заощаджуєте
енергію та захищаєте довкілля.

10

З’єднання стереогарнітури
Bluetooth Philips Tapster в пару із
мобільним телефоном

З’єднання гарнітури в пару із мобільним
телефоном
1

Перед першим використанням
стереогарнітури Bluetooth Philips Tapster з
телефоном її слід спершу з’єднати у пару з
мобільним телефоном. “З’єднання в пару”
встановить унікальний зашифрований зв’язок
між мобільним телефоном та гарнітурою.
З’єднання в пару необхідно здійснити
лише один раз, перед тим як вперше
використовувати гарнітуру з мобільним
телефоном чи іншим пристроєм
Bluetooth вперше.
• Якщо з гарнітурою було спаровано більше
двох різних пристроїв Bluetooth, може
виникнути потреба повторно під’єднати
пристрої, які вже було з’єднано в пару
раніше. Гарнітура може зберігати у пам’яті
до двох з’єднаних пристроїв; якщо з’єднати
в пару з гарнітурою більше двох пристроїв,
то найстаріший із них буде замінено.
• “З’єднання у пару” та “підключення”
відрізняються тим, що з’єднання у пару
зазвичай потрібно здійснити лише один
раз, в той час як гарнітуру необхідно
“підключати” до телефону щоразу, коли
один із цих пристроїв вимкнувся чи
вийшов за межі діапазону. Зі стандартними
налаштуваннями телефону стереогарнітура
Bluetooth Philips Tapster автоматично
підключиться до телефону, як тільки її
буде увімкнено.

Перевірте, чи гарнітуру заряджено та
вимкнено.

“увімк./вимк.”

Роз’єм зарядного пристрою

2

Перевірте, чи увімкнено мобільний
телефон та чи активовано в ньому
функцію Bluetooth.

3

Натисніть “увімк./вимк.”
на правому
навушнику, доки світлодіодний індикатор
не почне блимати червоним і синім
кольорами почергово. Тепер гарнітура
перебуватиме в “режимі з’єднання в пару”
протягом 5 хвилин.

Індикатор
4

З’єднайте гарнітуру в пару із мобільним
телефоном, як це описано нижче. Приклад
з’єднання показано нижче.

11
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6.2

Детальнішу інформацію див. у посібнику
користувача мобільного телефону.
•

Відкрийте меню Bluetooth на мобільному
телефоні, що зазвичай називається
“Налаштування”, “Параметри”, “Bluetooth”
чи “З’єднання”.
Виберіть один із доступних пунктів,
щоб відкрити, додати чи здійснити
пошук пристрою Bluetooth. Через кілька
секунд телефон повинен повідомити, що
знайдено “Philips Tapster”.
Після того, як на мобільному телефоні
було вибрано “Philips Tapster”, зазвичай
потрібно підтвердити з’єднання в пару
та ввести пароль. Введіть пароль для
гарнітури “0000” (чотири нулі).

•

•

Після успішного з’єднання в пару гарнітуру
буде підключено до мобільного телефону.
Ви почуєте довгий звуковий сигнал, що
підтвердить успішне з’єднання в пару, а
світлодіодний індикатор гарнітури змінить
блимання червоним/синім кольорами на
періодичне блимання синім кольором кожні
три секунди.
6.3
1

Налаштування гарнітури

Виберіть розмір заглушки для забезпечення
найкращої фіксації та оптимального
звучання. Може знадобитися встановити
два різних розміри заглушок на правий і
лівий навушник.
великий
середній
малий

12

2

Вставте заглушку у вухо і поверніть
навушник назад, фіксуючи його легким
рухом.

3

Перенесіть з’єднувальні дроти на тильну
сторону шиї та вставте другий навушник.

4

Додатково: Для більш безпечного
носіння під час занять спортом встановіть
кріплення для вух.
B
A

A. Вставте кульку між корпусом навушника
та подушечкою, щоб зафіксувати його у
заглибленні, яке знаходиться між ними.
B. Поверніть кріплення та зафіксуйте його на
вусі.
C. Зачепіть кріплення за вухо.
D. Виконайте кроки 2 і 3, як описано вище.

стереогарнітури
Bluetooth Philips Tapster
7.1     Підключення стереогарнітури 		
			 Bluetooth Philips Tapster до 		
			 мобільного телефону
Увімкніть навушники, натискаючи “увімк./
вимк.” поки не засвітиться світлодіодний
індикатор. Після увімкнення гарнітура
автоматично підключиться до останнього
пристрою, з яким вона була з’єднана. Якщо
пристрій, який був з’єднаний із гарнітурою
востаннє, не доступний, вона спробує
під’єднатись до попереднього пристрою, з
яким було встановлено зв’язок.
Якщо Ви вмикаєте мобільний телефон
або функцію Bluetooth після увімкнення
гарнітури, під’єднуйте гарнітуру з меню
Bluetooth мобільного телефону.

7.2

Автоматичне збереження енергії

Якщо гарнітура не зможе знайти жодного
пристрою Bluetooth, із яким можна з’єднатись,
протягом п’яти хвилин, живлення буде
вимкнено автоматично для збереження
ресурсу батареї.

7.3
Керування сенсорною 		
			 стереогарнітурою Bluetooth 		
			 Philips Tapster

спосіб керування навушниками здасться Вам
швидшим та простішим, ніж у гарнітурах із
звичайним кнопковим керуванням.
Підказка
Для уникнення випадкового увімкнення
музики чи відповіді на виклик, сенсорні
області навушників стають чутливими лише
після одягання гарнітури на вуха. Вставляючи
чи виймаючи стереогарнітуру Bluetooth Philips
Tapster, Ви чутимете зростаючий звуковий
сигнал увімкнення або спадаючий сигнал
вимкнення.
Уся зовнішня поверхня навушників є
сенсорною.
Сенсорна поверхня

Усіма функціями гарнітури можна керувати за
допомогою наступних основних рухів.
Постукування
легко постукайте по поверхні
Подвійне постукування
легким рухом швидко постукайте по 		
поверхні двічі
Натиснення
натисніть, утримуючи палець на 		
поверхні протягом 1 секунди
Ковзання
проведіть пальцем по поверхні 		
навушника вперед або назад

Стереогарнітура Bluetooth Philips Tapster
використовує інтуїтивні елементи сенсорного
керування, щоб можна було легко керувати
музикою і дзвінками. Через кілька хвилин
після того, як Ви ознайомитесь із новими
елементами сенсорного керування, цей
13
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7			 Використання сенсорної

У таблиці нижче показано, як керувати музикою та дзвінками за допомогою цих основних
рухів.
Підказка
Ви помітите, що всі функції викликів розміщені на правому навушнику, тому гарнітуру
можна використовувати для дзвінків, навіть якщо лівий навушник не вставлено у вухо.

Лівий

Правий

Потужність
Немає

Потужність
“Увімк./вимк.”

Музика
Наступна пісня/
попередня пісня
Зупинка
FullSound
(природний звук/
динамічні баси)
Виклики
Немає
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Ковзання вперед/назад
Натисніть (утримуючи
палець1/2 сек.)
Подвійне постукування під
час відтворення музики

Натисніть

Музика
Гучність збільш./
зменш.

Ковзання вперед/назад

Відтворення/Пауза

Постукування

Виклики
Гучність збільш./
зменш.
Відповідь на дзвінок
Завершення
розмови/відхилення
виклику
Повторний набір
останнього номера
Увімкнення
голосового набору
Переведення дзвінка
на телефон/гарнітуру
Вимкнення
мікрофона
Відповідайте на
вхідний дзвінок,
утримуючи активний
дзвінок.
Відхиляйте
вхідний дзвінок
і продовжуйте
активний дзвінок.

Ковзання вперед/назад
Постукування
Натисніть (утримуючи
палець1/2 сек.)
Подвійне постукування
Натисніть (утримуючи
палець1/2 сек.)
Вийміть/вставте навушник
Подвійне постукування під
час виклику
Постукування

Натисніть (утримуючи
палець1/2 сек.)

украї́нська мо́ва

7.4
Зберігання та транспортування 		
			 гарнітури
У комплекті з гарнітурою додається захисний
футляр для транспортування гарнітури та
додаткових кріплень для вух. Змотайте кабель,
що з’єднує два навушники, у жолобок для
кабелю і акуратно складіть гарнітуру.
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8			 Використання усіх
переваг стереогарнітури
Bluetooth Philips Tapster
8.1

Стереогарнітуру Bluetooth можна одночасно
підключити до аудіоджерела Bluetooth (що
підтримує профіль Bluetooth A2DP та AVRCP)
та одного комунікаційного джерела Bluetooth
(що підтримує профіль Bluetooth HFP чи HSP).

Інформація про стан батареї

Одразу ж після увімкнення гарнітури
світлодіодний індикатор відобразить стан
батареї.
Поведінка
світлодіодного
індикатора

Стан батареї

Блимання
червоним
кольором 3 рази

Залишилось менше
25% заряду

Блимання
червоним
кольором 2 рази

Залишилось менше
50% заряду

Блимання синім
кольором 1 раз

Залишилось 50% або
більше заряду

Приблизно за п’ять хвилин до закінчення
заряду батареї звучатимуть два коротких
сигнали, які щохвилини нагадуватимуть
про закінчення телефонної розмови або
переадресацію дзвінка на телефон перед
тим, як вичерпається заряд батареї. Також
світлодіодний індикатор буде безперервно
блимати червоним кольором, повідомляючи,
що для розмови залишилось близько 5 хвилин
часу.
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8.2
Одночасне використання 		
			 голосових та аудіофункцій

Таким чином, стереонавушники Bluetooth
можна під’єднати
• до телефону з увімкненою функцією
стерео Bluetooth, щоб одночасно
прослуховувати музику та вести телефонні
розмови, або
• одночасно до телефону Bluetooth,
який підтримує лише спілкування через
Bluetooth (тобто не підтримує Bluetooth
стерео (A2DP)), щоб розмовляти по
телефону, і до стереопристрою Bluetooth
(MP3-програвач із увімкненою функцією
Bluetooth, аудіоадаптер Bluetooth тощо),
щоб прослуховувати музику. Спершу
з’єднайте телефон у пару з гарнітурою
Bluetooth, після чого вимкніть телефон і
гарнітуру, щоб потім з’єднати аудіопристрій
Bluetooth у пару з гарнітурою.
Завдяки функції SwitchStream можна
одночасно прослуховувати музику та керувати
викликами. Якщо під час прослуховування
музики Ви отримаєте виклик, Ви почуєте
мелодію дзвінка і зможете перемикнутися на
розмову, просто постукавши по навушнику.

украї́нська мо́ва

8.3

Функція FullSound

FullSound - це інтелектуальний алгоритм
покращення цифрового звучання, який
працює завдяки потужному процесору
всередині гарнітури Bluetooth. Цей алгоритм
відновлює та посилює низькі та високі
частоти, стереоефекти та динаміку стисненої
музики, а також відтворює більш природне
та “реальне” звучання, що базується на
багаторічному дослідженні та регулюванні
акустики.
Стереогарнітура Bluetooth Philips Tapster
містить два налаштування функції FullSound:
• Параметр “Природний звук” FullSound
оптимізовано для найбільш природного
відтворення музики найвищої якості,
особливо для відтворення класичної,
акустичної, джазової музики та музики, де
переважає голос.
• Параметр “Динамічні баси” підкреслює
глибокі частоти для потужнішого
відтворення низьких частот, чудово
підходить для стилів хіп-хоп, техно та
інших музичних стилів на основі низьких
частот або для додаткової мотивації під
час тренувань.
За замовчуванням на виробі активовано
параметр “Природний звук” FullSound. Щоб
перемикати між двома параметрами, двічі
постукайте по поверхні лівого навушника
два рази. Вибір параметра “Природний звук”
FullSound підтверджується зростаючим
звуковим сигналом, а “Динамічні баси” спадаючим сигналом.
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9			 Технічні характеристики
стереогарнітури
Bluetooth Philips Tapster
• Інтуїтивне керування за допомогою дотику
та жестів
• Система цифрового покращення звучання
FullSound для забезпечення багатого,
живого відтворення музики
• Система усунення відлуння та шумів
тла EverClear для забезпечення чіткості
телефонних розмов
• Ергономічна вигнута акустична конструкція
• Час відтворення музики - до 6 годин
• Час розмови - до 7 годин
• Час роботи в режимі очікування - до 150
годин
• Стандартний час повного зарядження:
2 години
• Акумуляторна літієво-полімерна батарея
(160 мАгод)
• Bluetooth 2,1+EDR, підтримка Bluetooth
стерео (A2DP – профіль розширеного
розподілу звуку, AVRCP – профіль
дистанційного керування відтворенням
музики/відео), підтримка Bluetooth моно
(HSP – профіль гарнітури, HFP профіль
“вільні руки”)
• Робочий діапазон - до 10 метрів
• Діапазон частоти: 20 Гц - 20 кГц
Специфікації можуть змінюватися без
попередження
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Запитання, що часто 		

			 задаються
Гарнітура Bluetooth не вмикається.
Низький заряд акумулятора.
Зарядіть гарнітуру Bluetooth.
Немає зв’язку із мобільним телефоном.
Bluetooth вимкнено.
Увімкніть Bluetooth на мобільному телефоні
та увімкніть гарнітуру, попередньо увімкнувши
телефон.
Гарнітура випадає з вуха/недостатньо
зафіксована.
Вибрано неправильну заглушка.
Підберіть правильний розмір заглушки для
кожного вуха. Як “встановлювати і повертати”
навушник, див на попередніх сторінках. Для
забезпечення додаткової стійкості фіксації
спробуйте використовувати кріплення для вух.
Сенсорне керування не працює.
Спрацювало автоматичне блокування
“поза вухом”
Система керування дотиком та жестами
працює лише, коли гарнітура знаходиться на
вухах. Перевірте, чи з’являється зростаючий
звуковий сигнал увімкнення, коли Ви
вставляєте кожен навушник. Якщо Ви не
почули сигналу увімкнення, спробуйте
вийняти і вставити навушник знову.

Сенсорна область надто чутлива/
недостатньо чутлива.
Ознайомлення з елементами сенсорного
керування.
Протягом кількох перших хвилин Вам
може здаватися, що сенсорні ділянки
гарнітури надто чутливе або недостатньо
чутливе. Чутливість сенсорних ділянок
було встановлено таким чином, щоб воно
підходило різним користувачам. Щоб
звикнути до нових елементів керування, може
знадобитись кілька хвилин “тренування” з
гарнітурою.
Мобільний телефон не розпізнає
гарнітуру.
• Можливо, гарнітуру під’єднано до
іншого пристрою, із яким попередньо
було утворено пару.
Вимкніть пристрій, який у цей момент
під’єднано до гарнітури, або перемістіть
його за межі робочого діапазону.
• Можливо, було скинуто налаштування
з’єднання у пару, або гарнітуру
було попередньо з’єднано з іншим
пристроєм.
Почніть з’єднання у пару, як це описано у
посібнику користувача.
Голосовий набір або повторний набір не
працює.
Можливо, мобільний телефон не
підтримує цієї функції.
Чому під час використання гарнітури
Bluetooth функція AM/FM-радіо на
телефоні не працює?
Немає антени AM/FM.
Більшість мобільних телефонів потребують
проводову гарнітуру, яку вони використовують
в якості антени для роботи FM-радіо. Якщо
телефон підтримує Інтернет-радіо, ця функція
працюватиме з гарнітурою Bluetooth.
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10		

Гарнітуру під’єднано до телефону з
активованою функцією Bluetooth стерео
(профіль A2DP), але музика звучить
лише у гучномовці телефону.
Можливо, у телефоні є функція
прослуховування музики через
гучномовець чи гарнітуру.
Інформацію про переведення музику на
гарнітуру див. у посібнику користувача
телефону.
Якість звуку під час передачі даних із
телефону дуже низька або передача
звуку взагалі не працює.
Можливо, телефон не сумісний із
Bluetooth стерео (профіль A2DP) і
підтримує лише Bluetooth моно (профіль
HSP/HFP).
Перевірте сумісність телефону.
Якість звуку низька, чути потріскування.
Аудіоджерело Bluetooth поза межами
робочого діапазону.
Скоротіть відстань між гарнітурою та
аудіоджерелом Bluetooth або усуньте
перешкоди між ними.
Музика звучить, але нею неможливо
керувати на пристрої (наприклад,
перейти до наступної/попередньої
доріжки).
Музичний пристрій не підтримує цю
функцію (профіль AVRCP).
Див. посібник користувача аудіоджерела.
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З використанням кабелю живлення USB
гарнітура не заряджається взагалі або
заряджається дуже повільно.
USB-порт не подає живлення або подає
живлення недостатньої потужності.
USB-порт має подавати струм у 500 мА.
Спробуйте під'єднати кабель до іншого USBпорту на задній панелі ПК або до активного
USB-концентратора."
Для отримання додаткової підтримки
відвідайте веб-сайт www.philips.com/
welcome.

Служба підтримки споживачів
тел.: 0-800-500-697
(дзвінки зі стаціонарних телефонів на
території України безкоштовні)
для більш детальної інформаціі завітайте на
www.philips.ua
Компанія Philips встановлює строк служби на
даний виріб – не менше 3 років
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