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Intuicyjna prostota stereofonicznego zestawu
słuchawkowego Philips Tapster Bluetooth z
elementami sterującymi reagującymi na dotyk i
gestykulację sprawia, że nic nie stanie pomiędzy
Tobą a Twoją muzyką. Pozwól, aby poprawiająca
jakość dźwięku funkcja FullSound zadziwiła
Cię bogatym i żywym brzmieniem muzyki.
Technologia EverClear minimalizuje echo i
szum tła, co pozwala cieszyć się wyraźnymi
rozmowami. Wygięta tuba akustyczna sprawia,
że zestaw idealnie dopasowuje się do kształtu
ucha, zapewniając komfort i idealnie szczelne
dopasowanie, a tym samym wspaniałe wrażenia
dźwiękowe.
Poświęć kilka minut, aby dowiedzieć się więcej
o zestawie słuchawkowym i daj się w pełni
pochłonąć swojej muzyce i rozmowom. Ciesz
się doświadczeniami, jakich dostarcza zestaw
słuchawkowy Philips Tapster!



2

Ważne

2.2

1

2.1

Ochrona słuchu

Niebezpieczeństwo
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie stosuj
zbyt długo wysokich ustawień głośności
w słuchawkach. Korzystaj ze słuchawek
ustawionych na bezpieczny poziom głośności.
Im głośniejszy jest dźwięk, tym krótszy jest
bezpieczny czas słuchania.  
Podczas korzystania ze słuchawek stosuj
się do poniższych zaleceń.
• Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
• Zachowaj ostrożność przy zwiększaniu
głośności dźwięku ze względu na
dostosowywanie się słuchu.
• Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu,
przy którym nie słychać otoczenia.
• Narażenie na nadmierny hałas ze słuchawek
grozi utratą słuchu.
• W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach
używaj słuchawek z rozwagą lub przestań ich
używać na jakiś czas.
• Nie zaleca się jeździć samochodem z obiema
słuchawkami zestawu słuchawkowego
na uszach; w niektórych krajach jest to
nielegalne.
• Dla własnego bezpieczeństwa unikaj podczas
jazdy czynników rozpraszających, takich
jak rozmowy przez telefon i słuchanie
muzyki, a także unikaj innych potencjalnie
niebezpiecznych sytuacji.
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Pola elektryczne, magnetyczne i
elektromagnetyczne („EMF”)
Firma Philips Electronics produkuje i
sprzedaje wiele produktów przeznaczonych
dla klientów detalicznych, które — jak
wszystkie urządzenia elektroniczne
— mogą emitować oraz odbierać sygnały
elektromagnetyczne.
Jedną z najważniejszych zasad firmy
Philips jest podejmowanie wszelkich
koniecznych działań zapewniających
bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia
korzystanie z jej produktów. Obejmuje
to spełnienie wszystkich mających
zastosowanie przepisów prawnych oraz
wymogów standardów dotyczących emisji
pola magnetycznego (EMF) już na etapie
produkcji.
Jesteśmy czynnie zaangażowani w
opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie
produktów, które nie mają niekorzystnego
wpływu na zdrowie.
Firma Philips zaświadcza, iż zgodnie z
posiadaną obecnie wiedzą naukową
wytwarzane przez nas produkty są
bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Aktywnie uczestniczymy także w
doskonaleniu międzynarodowych
standardów EMF i przepisów
bezpieczeństwa, co umożliwia nam
przewidywanie kierunków rozwoju
standaryzacji i szybkie dostosowywanie
naszych produktów do nowych przepisów.

Ogólne zalecenia konserwacyjne

Aby uniknąć uszkodzenia lub wadliwej
pracy urządzenia:
• Nie narażaj słuchawek na działanie
nadmiernego ciepła.
• Chroń słuchawki przed upadkiem.
• Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą
lub pryskającą wodą.
• Nie zanurzaj słuchawek w wodzie.
• Nie stosuj żadnych środków czyszczących
zawierających alkohol, amoniak, benzen lub
materiały ścierne.
• Przewód zasilający zasilacza służy do
wyłączania urządzenia i powinien być łatwo
dostępny.
• Do czyszczenia produktu używaj miękkiej, nie
strzępiącej się ściereczki zwilżonej niewielką
ilością wody lub wody z delikatnym mydłem.

2.4

Pozbycie się starego produktu
P ols ki

2.3

Twoje urządzenie zostało
zaprojektowane i wykonane z
materiałów oraz komponentów
wysokiej jakości, które nadają się do
ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem
przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza
to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy
Europejskiej 2002/96/WE.
Zapoznaj się z lokalnymi zasadami zbiórki
i segregacji sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
Przestrzegaj lokalnych przepisów i nie wyrzucaj
zużytego produktu elektronicznego wraz z
normalnymi odpadami gospodarstwa domowego.
Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie
pomaga chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie.

Temperatury eksploatacji i
przechowywania
• Nie uruchamiaj ani nie przechowuj słuchawek
w miejscu o temperaturze poniżej -15˚C
(5˚F) ani powyżej 55˚C (131˚F), gdyż może to
skrócić żywotność akumulatorów.
• Zabezpiecz wbudowany akumulator
przed wysokimi temperaturami (światłem
słonecznym, ogniem itp.).



2.5

Uwagi dotyczące utylizacji baterii i
akumulatorów

2.6

Uwagi dotyczące certyfikatów i
zezwoleń

Jeśli w Twoim kraju zamieszkania nie obowiązuje
system gromadzenia/utylizacji odpadów
elektrycznych, możesz chronić środowisko,
wyjmując z zestawu akumulator przed jego
wyrzuceniem. Produkt zawiera wbudowany
akumulator opisany w treści dyrektywy
2006/66/WE, którego nie można zutylizować
z pozostałymi odpadami domowymi. Zanieś
produkt do specjalnego punktu zbiórki odpadów
lub centrum serwisowego, w którym osoba
uprawniona wyjmie akumulator.

Deklarację Zgodności znajdziesz w głównym
katalogu płyty CD z instrukcją obsługi lub na
dołączonej karcie.

Wyjęcie akumulatora spowoduje uszkodzenie
produktu.

2.7

Philips Consumer Lifestyle, BU P&A deklaruje
niniejszym, że urządzenie Philips Bluetooth
headset SHB7110 jest w zgodzie z wymogami I
standardami zawartymi w dyrektywie 1999/5/EC.

Znaki towarowe

Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke
Philips Electronics N.V. lub własnością
odpowiednich firm. Słowo Bluetooth® i logo
są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde
wykorzystanie takich znaków przez firmę Philips
wymaga licencji. Tapster, EverClear i FullSound
są znakami towarowymi i są własnością firmy
Koninklijke Philips Electronics N.V.



Zawartość opakowania:

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy
Philips Tapster Bluetooth SHB7110

Futerał
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Wymienne nasadki gumowe

Opcjonalne nakładki na uszy

SHB7110

Skrócona instrukcja obsługi

3.1

Instrukcja obsługi na płycie CD

Zasilacz (100-240 V)

Wymienne wtyki ładujące

Inne potrzebne elementy:

Telefon komórkowy z możliwością przesyłania
strumieniowego stereo Bluetooth, tj. telefon
zgodny z profilem Bluetooth A2DP.
Inne zgodne urządzenia (laptopy, palmtopy,
adaptery Bluetooth, odtwarzacze MP3 itp.)
obsługujące te same profile Bluetooth, co zestaw
słuchawkowy. Wspomniane profile to:
Dla bezprzewodowego słuchania dźwięku
stereo:
• Profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP).
Dla bezprzewodowego sterowania muzyką:
• Profil zdalnego sterowania sprzętem
audio-wideo (AVRCP).
Do bezprzewodowej komunikacji
głośnomówiącej:
• Profil słuchawkowy Bluetooth (HSP) lub profil
głośnomówiący Bluetooth (HFP).
Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Philips
Tapster Bluetooth wykorzystuje Bluetooth w
wersji 2.1+EDR, współpracuje jednak także z
urządzeniami wykorzystującymi inne wersje
Bluetooth, które obsługują powyższe profile.


4

Możliwości
stereofonicznego zestawu
słuchawkowego Philips
Tapster Bluetooth

Korzystając ze stereofonicznego zestawu
słuchawkowego Philips Tapster Bluetooth,
możesz:
• Prowadzić bezprzewodowo rozmowy w
trybie głośnomówiącym
• Bezprzewodowo słuchać muzyki
• Bezprzewodowo sterować odtwarzaniem
muzyki
• Przełączać się między rozmową a muzyką



Opis stereofonicznego zestawu słuchawkowego Philips
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Tapster Bluetooth
Wskaźnik LED

Gumowa nasadka

wł./wył.

Mikrofon
Lewy element douszny

Prawy element douszny

Obszar dotykowy

Obszar dotykowy

Gniazdo ładowania
Lewy element douszny

Prawy element douszny
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Czynności wstępne

6.1

Ładowanie zestawu słuchawkowego

Przed pierwszym użyciem zestaw słuchawkowy
należy ładować przez co najmniej 6 godzin, aby
zapewnić optymalną pojemność akumulatora i
jego czas działania.
  Ostrzeżenie
Do ładowania należy używać tylko oryginalnej
ładowarki lub standardowego przewodu micro
USB dostępnego na rynku wtórnym. Korzystanie
z innej ładowarki może spowodować uszkodzenie
lub zniszczenie zestawu słuchawkowego.  
Do ładowarki dołączono dwie wtyczki – jedną,
z której można korzystać w większości krajów
europejskich, oraz drugą, dla użytkowników w
Wielkiej Brytanii. Przed pierwszym użyciem
ładowarki należy wybrać właściwą wtyczkę
odpowiadającą typowi gniazdka elektrycznego
występującemu w kraju zamieszkania  użytkownika,
a następnie założyć odpowiednią wtyczkę na
zasilacz, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Aby zdjąć wtyczkę i wymienić ją na inną, należy
pociągnąć zatrzask znajdujący się na ładowarce
w stronę przeciwną od wtyczki, a następnie
wyciągnąć wtyczkę.

10

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem ładowania zestawu
słuchawkowego należy zakończyć rozmowę,
ponieważ z chwilą rozpoczęcia ładowania
trwająca rozmowa zostanie przerwana. W
trakcie ładowania zestawu słuchawkowego z
urządzenia można korzystać w zwykły sposób.
Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego
i podłącz przewód ładowarki do gniazda
ładowania zestawu słuchawkowego.
Podczas ładowania zestawu wskaźnik LED świeci
na czerwono. Wskaźnik LED wyłączy się w
chwili zakończenia procesu ładowania. Wskaźnik
LED nie zaświeci się, jeśli zostanie podjęta próba
ładowania w pełni naładowanego zestawu.
Typowy czas pełnego ładowania to 2 godziny,
podczas których można korzystać z zestawu
słuchawkowego do słuchania muzyki i
prowadzenia rozmów.
Wskazówka
Odłączanie ładowarki od źródła zasilania
po zakończeniu procesu ładowania pozwala
oszczędzać energię i chronić środowisko.

Parowanie stereofonicznego zestawu
słuchawkowego Philips Tapster
Bluetooth z telefonem komórkowym

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Philips Tapster
Bluetooth należy przed podłączeniem i pierwszym
użyciem sparować z telefonem komórkowym.  
„Parowanie” pozwoli ustanowić wyjątkowe,
szyfrowane połączenie pomiędzy telefonem
komórkowym a zestawem słuchawkowym.
Parowanie przeprowadza się jednorazowo
przed pierwszym użyciem zestawu
słuchawkowego z telefonem komórkowym
lub innym urządzeniem Bluetooth.
• Jeśli jednak z zestawem słuchawkowym
sparowane zostaną więcej niż dwa urządzenia
Bluetooth, konieczne może być ponowne
sparowanie z poprzednio parowanymi
urządzeniami.W pamięci zestawu słuchawkowego
można przechowywać informacje dotyczące
maksymalnie dwóch sparowanych urządzeń; w
przypadku sparowania więcej niż dwóch urządzeń
informacje dotyczące najstarszego sparowanego
urządzenia zostaną zastąpione nowszymi.
• „Parowanie” różni się od „łączenia” tym, że
urządzenie zwykle paruje się tylko raz, podczas
gdy telefon i zestaw słuchawkowy muszą „łączyć
się” za każdym razem, gdy jedno z urządzeń
zostanie wyłączone lub znajdzie się poza zasięgiem.
W przypadku typowych ustawień telefonu
stereofoniczny zestaw słuchawkowy Philips Tapster
Bluetooth połączy się z telefonem automatycznie
po włączeniu zestawu słuchawkowego.
Aby sparować zestaw słuchawkowy z
telefonem komórkowym:
1

Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest
naładowany i wyłączony.

2

Upewnij się, że telefon komórkowy jest
włączony, podobnie jak jego funkcja Bluetooth.

3

Naciśnij przycisk On/Off (wł./wył.) na
prawym elemencie dousznym do momentu,
gdy wskaźnik LED zacznie migać na przemian
na czerwono i niebiesko. Zestaw słuchawkowy
pozostanie w „trybie parowania” przez 5 minut.

Wskaźnik LED
4

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji
obsługi telefonu.
•

•

wł./wył.

Gniazdo ładowania

Sparuj zestaw słuchawkowy z telefonem
komórkowym w sposób przedstawiony
poniżej. Poniżej przedstawiono przykład
procesu parowania.

Wejdź do menu Bluetooth telefonu
komórkowego – zwykle występuje ono pod
nazwą „Setup” (Konfiguracja), „Settings”
(Ustawienia), „Bluetooth” lub „Connectivity”
(Połączenia).
Wybierz opcję odkrycia, dodania lub
wyszukania urządzenia Bluetooth. Po kilku
sekundach telefon powinien zasygnalizować,
że znalazł urządzenie „Philips SHB7110”.
11
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6.2

•

Po wybraniu pozycji „Philips SHB7110”
w telefonie komórkowym zwykle
konieczne jest potwierdzenie parowania i
wprowadzenie kodu. Wprowadź kod zestawu
słuchawkowego „0000” (cztery zera).

3

Załóż przewód łączący na kark i włóż do ucha
drugi element douszny.

4

Opcjonalnie: Załóż nakładki na uszy, aby
bezpiecznie zamocować słuchawki. Jest to
przydatne np. dla sportowców.  

Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania
zestaw słuchawkowy połączy się z telefonem
komórkowym. Długi sygnał dźwiękowy potwierdzi
pomyślne zakończenie procesu parowania, a
wskaźnik LED zestawu słuchawkowego przestanie
migać na przemian na niebiesko i czerwono, a
zacznie migać na niebiesko co 3 sekundy.
6.3
1

Zakładanie zestawu słuchawkowego

Wybierz najodpowiedniejszy rozmiar nasadki,
pozwalający na uzyskanie optymalnej jakości
dźwięku. Zdarza się, że trzeba wybrać dwa
różne rozmiary elementów dousznych dla
prawej i lewej słuchawki.

B
A

Duży
Średni
Mały
2

12

Umieść element douszny w uchu i w
celu lepszego dopasowania obróć zestaw
słuchawkowy do tyłu.

A. Włóż kulkę pomiędzy słuchawkę i element
douszny do momentu, gdy znajdzie się w
gnieździe znajdującym się pomiędzy słuchawką
i elementem dousznym.
B. Obróć nakładkę, dopasowując ją do ucha.
C. Przesuń nakładkę nad uchem.
D. Wykonaj czynności 2 i 3, jak powyżej.

Korzystanie z
elementów dotykowych
stereofonicznego zestawu
słuchawkowego Philips
Tapster Bluetooth

7.1

Podłączanie stereofonicznego
zestawu słuchawkowego
Philips Tapster Bluetooth do
telefonu komórkowego

Włącz zestaw słuchawkowy, naciskając przycisk
On/Off (Wł./wył.) do momentu, gdy wskaźnik
LED zaświeci się. Po włączeniu zestawu
słuchawkowego zestaw automatycznie ponownie
połączy się z ostatnim podłączonym urządzeniem.
Jeśli ostatnie podłączone urządzenie nie jest
dostępne, zestaw spróbuje ponownie połączyć się
z przedostatnim podłączonym urządzeniem.
Jeśli telefon komórkowy zostanie włączony lub jego
funkcja Bluetooth zostanie włączona po włączeniu
zestawu słuchawkowego, można połączyć się z
zestawem słuchawkowym, korzystając z menu
Bluetooth telefonu komórkowego.
7.2

Automatyczne oszczędzanie energii

Jeśli zestaw słuchawkowy nie znajdzie w ciągu
pięciu minut w zasięgu żadnego urządzenia
Bluetooth, z którym mógłby się połączyć, zestaw
automatycznie wyłączy się w celu przedłużenia
żywotności akumulatora.
7.3

Sterowanie elementami
dotykowymi stereofonicznego
zestawu słuchawkowego Philips
Tapster Bluetooth

elementy sterujące, dzięki którym możesz z łatwością
sterować połączeniami oraz odtwarzaniem muzyki.
Po kilku minutach potrzebnych na zapoznanie się
z nowymi dotykowymi elementami sterującymi
przekonasz się, że taki sposób sterowania zestawem
jest szybszy i prostszy, niż sposób sterowania w
przypadku zestawów korzystających z przycisków.
Wskazówka
Aby uniknąć przypadkowego uruchomienia
odtwarzania muzyki oraz zarządzania
połączeniami, obszary dotykowe zestawu są
aktywne wyłącznie wtedy, gdy użytkownik ma w
uszach słuchawki. Wkładając lub wyjmując z uszu
elementy douszne stereofonicznego zestawu
słuchawkowego Philips Tapster Bluetooth,
usłyszysz narastający lub cichnący ton.
Cała zewnętrzna powierzchnia słuchawek
stanowi obszar dotykowy.  
Powierzchnia dotykowa

Możesz sterować wszystkimi funkcjami zestawu,
posługując się następującymi podstawowymi ruchami.  
Dotknij
Dotknij powierzchni
Dotknij dwukrotnie  
Dwukrotnie szybko dotknij powierzchni
Naciśnij  
Naciśnij i przytrzymaj przez około 1 sekundę
Przesuń
Przesuń palec do przodu lub do tyłu po
powierzchni słuchawki

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Philips Tapster
Bluetooth jest wyposażony w intuicyjne, dotykowe
13

P ols ki

7

Poniższa tabela pokazuje, jak sterować odtwarzaniem muzyki oraz połączeniami za pomocą tych
podstawowych ruchów.
Wskazówka
Zauważ, że funkcje połączeń znajdują się na prawej słuchawce tak, aby można było korzystać
z zestawu do rozmów także wtedy, gdy lewa słuchawka nie znajduje się w danej chwili w uchu.

Lewy

Prawy

Moc

Moc

n.d.

On/Off (Wł./wył.)

Muzyka

Naciśnij przycisk

Muzyka

Następny utwór/
poprzedni utwór

Przesuń do przodu/do tyłu

Zwiększanie/zmniejszanie
głośność

Przesuń do przodu/do
tyłu

Zatrzymywanie

Naciśnij (przytrzymaj przez
1/2 s)

Odtwarzanie/wstrzymywanie

Dotknij

FullSound (naturalny/
dynamiczne wzmocnienie
tonów niskich)

Dotknij dwukrotnie podczas
odtwarzania muzyki

Połączenia

Połączenia

n.d.

Zwiększanie/zmniejszanie
głośności

Przesuń do przodu/do
tyłu

Odbieranie rozmowy

Dotknij

Rozłączanie/odrzucanie
połączenia

Naciśnij (przytrzymaj
przez 1/2 s)

Ponowne wybieranie ostatniego
numeru

Dotknij dwukrotnie.

Włączanie wybierania głosowego

Naciśnij (przytrzymaj
przez 1/2 s)

Przekierowywanie połączenia do Wyjmowanie/wkładanie
telefonu/zestawu słuchawkowego słuchawki
Wyciszanie mikrofonu

Dotknij dwukrotnie
podczas rozmowy

Odbieranie połączenia
przychodzącego i zawieszanie
bieżącego, aktywnego połączenia.

Dotknij

Odrzucanie połączenia
Naciśnij (przytrzymaj
przychodzącego i kontynuowanie przez 1/2 s)
bieżącego, aktywnego połączenia.
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Przechowywanie i przenoszenie
zestawu słuchawkowego

P ols ki

7.4

Do zestawu słuchawkowego dołączono futerał
ochronny na zestaw oraz opcjonalne nakładki
na uszy. Aby starannie przechowywać zestaw
słuchawkowy, zwiń przewód łączący obie
słuchawki w rowku na przewód.
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8

Korzystanie z
zaawansowanych funkcji
stereofonicznego zestawu
słuchawkowego Philips
Tapster Bluetooth

8.1

Uzyskiwanie informacji
dotyczących stanu akumulatora

Natychmiast po włączeniu zestawu
słuchawkowego wskaźnik LED wskaże stan
akumulatora.
Zachowanie
diody LED

Stan akumulatora

3x miga na
czerwono

Poniżej 25% poziomu
naładowania akumulatora

2x miga na
czerwono

Poniżej 50% poziomu
naładowania akumulatora

1x miga na
niebiesko

Akumulator naładowany
w co najmniej 50%

Na około 5 minut przed rozładowaniem
akumulatora z zestawu rozlegną się dwa krótkie
sygnały dźwiękowe co minutę, przypominając
w ten sposób o zakończeniu rozmowy lub
przekierowaniu jej do telefonu. Wskaźnik
LED świeci światłem ciągłym na czerwono
od momentu, gdy użytkownikowi zostanie
ok. 5 minut rozmowy do czasu rozładowania
akumulatora.
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8.2

Jednoczesne korzystanie z
przesyłania głosu i dźwięku

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth
może zostać w danej chwili podłączony do
jednego źródła dźwięku z technologią Bluetooth
(obsługującego profile Bluetooth A2DP i AVRCP)
oraz jednego źródła komunikacyjnego Bluetooth
(obsługującego profil Bluetooth HFP lub HSP).
Możliwe jest więc podłączenie stereofonicznego
zestawu słuchawkowego Bluetooth
• do telefonu ze standardem Bluetooth stereo,
aby słuchać muzyki i prowadzić rozmowy, lub
• do telefonu Bluetooth, który obsługuje
wyłącznie komunikacyjne Bluetooth (tzn. nie
obsługuje profilu Bluetooth stereo (A2DP)),
aby prowadzić rozmowy, a jednocześnie także
do urządzenia Bluetooth stereo (odtwarzacz
MP3 ze standardem Bluetooth, adapter audio
Bluetooth itp.), aby słuchać muzyki. Upewnij
się, że telefon został wcześniej sparowany
z zestawem słuchawkowym Bluetooth, a
następnie wyłącz zarówno telefon, jak i
zestaw słuchawkowy, aby sparować je z
urządzeniem audio Bluetooth.
Dzięki funkcji SwitchStream można jednocześnie
słuchać muzyki i sterować połączeniami.
Dzwonek podczas słuchania muzyki oznacza
rozmowę przychodzącą; aby przełączyć się na
połączenie, wystarczy dotknąć słuchawki.

FullSound – informacje
P ols ki

8.3

FullSound to inteligentny algorytm pozwalający
na poprawę jakości dźwięku cyfrowego, który
korzysta z potężnego procesora znajdującego się
wewnątrz zestawu słuchawkowego Bluetooth.
Algorytm przywraca i poprawia brzmienie
tonów niskich, wysokich, efektów stereo i
dynamiki skompresowanej muzyki, pozwalając
cieszyć się bardziej naturalnym, rzeczywistym
dźwiękiem opartym na latach badań nad
dźwiękiem i jego dostrajaniem.
Masz do dyspozycji dwa ustawienia funkcji
FullSound w stereofonicznym zestawie
słuchawkowym Philips Tapster Bluetooth:
• Ustawienie „Natural” funkcji FullSound
zostało zoptymalizowane tak, aby zapewnić
najbardziej naturalne, profesjonalne
odtwarzanie muzyki, co sprawia, że jest ono
idealne do odtwarzania muzyki klasycznej,
akustycznej, jazzu i muzyki, w której na
pierwszy plan wychodzi głos artysty.
• Ustawienie „Dynamic Bass” akcentuje
niskie częstotliwości, zapewniając efekt
potężniejszych tonów niskich, dzięki czemu
jest to ustawienie idealne do odtwarzania
muzyki Hip Hop, Techno i innych styli
muzycznych opartych na tonach niskich, jak
również do motywowania podczas treningu.
Domyślnym ustawieniem algorytmu FullSound
zakupionego produktu jest „Natural”. Aby
przechodzić od jednego ustawienia do drugiego,
dotknij dwukrotnie lewego elementu dousznego.
Po wybraniu ustawienia „Natural” funkcji
FullSound usłyszysz narastający ton, zaś po
wyborze ustawienia „Dynamic Bass” – cichnący
ton.
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9

Parametry techniczne
stereofonicznego zestawu
słuchawkowego Philips
Tapster Bluetooth

• Intuicyjne elementy sterujące reagujące na
dotyk i gestykulację
• Funkcja poprawy dźwięku FullSound zapewnia
bogate, żywe brzmienie muzyki
• Funkcja EverClear zmniejsza echo i hałas
• Wygięta ergonomiczna tuba akustyczna
• Do 6 godzin odtwarzania muzyki
• Czas rozmów do 7 godzin
• Do 150 godzin w trybie gotowości
• Typowy czas konieczny do pełnego
naładowania: 2 godziny
• Akumulator litowo-polimerowy (160 mAh)
• Bluetooth 2,1+EDR, obsługa dźwięku stereo
Bluetooth (A2DP – profil zaawansowanej
dystrybucji audio, AVRCP – profil zdalnego
sterowania sprzętem audio-wideo), obsługa
dźwięku monofonicznego Bluetooth
(HSP – profil słuchawkowy, HFP – profil
głośnomówiący)
• Zasięg do 10 metrów
• Zakres częstotliwości: 20 Hz do 20 KHz
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
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Telefon komórkowy nie wykrywa zestawu
słuchawkowego.
• Zestaw słuchawkowy może zostać
podłączony do innego, wcześniej
sparowanego urządzenia.  
Zestaw słuchawkowy Bluetooth nie włącza się.
Wyłącz aktualnie podłączone urządzenie i
Poziom naładowania akumulatora jest
wynieś je poza zasięg.
bardzo niski.
• Parowanie zostało zresetowane lub
Naładuj zestaw słuchawkowy Bluetooth.
zestaw słuchawkowy został wcześniej
sparowany z innym urządzeniem.
Brak połączenia z telefonem komórkowym.
Rozpocznij proces parowania w sposób
Funkcja Bluetooth jest wyłączona.
opisany w instrukcji obsługi.
Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym
i włącz zestaw słuchawkowy po włączeniu telefonu.
Wybieranie głosowe lub ponowne
wybieranie numeru nie działa.
Słuchawka wypada mi z ucha/nie pasuje
Telefon komórkowy może nie obsługiwać
do ucha.
tej funkcji.
Wybrana słuchawka douszna nie pasuje.
Załóż właściwy rozmiar elementu dousznego
Dlaczego radio AM/FM telefonu nie działa,
dla każdego ucha i zapoznaj się z poprzednimi
gdy korzystam z zestawu słuchawkowego
stronami, na których można znaleźć instrukcje
Bluetooth?
dotyczące ruchów wykonywanych podczas
Nie jest dostępna antena AM/FM.
wkładania słuchawki. Wypróbuj nakładki na uszy
Większość telefonów komórkowych
zapewniające wyjątkowo stabilne mocowanie.
wymaga do odtwarzania stacji radiowych FM
Dotykowe elementy sterujące nie działają. przewodowych zestawów słuchawkowych,
które wykorzystują jako antenę. Jeśli telefon
Automatyczna blokada uniemożliwiająca
obsługuje internetowe stacje radiowe,
sterowanie w przypadku wyjętej z ucha
to funkcja ta będzie działała z zestawem
słuchawki jest włączona.
słuchawkowym Bluetooth.
Elementy sterujące reagujące na dotyk i
gestykulację działają tylko po założeniu słuchawek.
Upewnij się, że po włożeniu każdego z elementów Zestaw słuchawkowy jest podłączony do
telefonu komórkowego obsługującego
dousznych słychać narastający ton aktywacji. Jeśli
dźwięk stereo Bluetooth (profil A2DP),
po włożeniu elementu dousznego nie słychać
jednak muzyka jest odtwarzana wyłącznie
dźwięku aktywacji, włóż słuchawkę ponownie.
z głośnika telefonu.
Telefon może być wyposażony w opcję
Dotykowe elementy sterujące są zbyt
słuchania muzyki przez głośnik lub przez
czułe/nie są wystarczająco czułe.
Umiejętność posługiwania się elementami zestaw słuchawkowy.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu, aby
dotykowymi.
Przez pierwsze minuty możesz odnosić wrażenie, dowiedzieć się, jak przesyłać muzykę do zestawu
słuchawkowego.
że dotykowe elementy sterujące zestawu
słuchawkowego są zbyt czułe lub że nie są
wystarczająco czułe. Czułość dotykowych elementów
sterujących została ustawiona tak, aby odpowiadała
szerokiej gamie klientów. Możesz potrzebować kilka
minut „treningu” z zestawem słuchawkowym, aby
przyzwyczaić się do nowych elementów sterujących.

10    Często zadawane pytania

Jakość dźwięku podczas przesyłania
strumieniowego muzyki z telefonu jest
bardzo niska lub przesyłanie strumieniowe
dźwięku nie działa.
Telefon może nie być zgodny ze
standardem audio Bluetooth (profilem
A2DP) i może obsługiwać wyłącznie
monofoniczny dźwięk Bluetooth (profil
HSP/HFP).
Sprawdź zgodność swojego telefonu.
Jakość dźwięku jest niska i słychać trzaski.
Źródło dźwięku Bluetooth znajduje się
poza zasięgiem.
Zmniejsz odległość między zestawem
słuchawkowym a źródłem dźwięku Bluetooth lub
usuń przeszkody znajdujące się między nimi.
Słyszę muzykę, nie mogę jednak nią
sterować za pomocą urządzenia (np.
przewijać odtwarzania do przodu lub do
tyłu).
Urządzenie audio nie obsługuje tej funkcji
(profilu AVRCP).
Zapoznaj się z instrukcją obsługi źródła dźwięku.
Aby uzyskać dodatkową pomoc, odwiedź
stronę www.philips.com/support.
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