Philips Tapster
SHB7110

www.philips.com/welcome
SL Stereo slušalke Bluetooth

Kazalo vsebine
1

Dobrodošli

3

8

2
2.1
2.2

4
4

8.1
8.2

4
5
5
6
6
6

8.3

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Pomembno
Skrb za sluh
Električna, magnetna in
elektromagnetna polja (“EMF”)
Splošno vzdrževanje
Odstranjevanje starega izdelka
Opombe za odlaganje baterije
Opombe za certificiranje in odobritev
Blagovne znamke

3
3.1

Vsebina škatle
Kaj še potrebujete

7
7

4

Kaj omogočajo stereo slušalke
Philips Tapster Bluetooth

8

Pregled stereo slušalk Philips
Tapster Bluetooth

9

5

6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4



Prvi koraki
Polnjenje slušalk
Povezava stereo slušalk Philips Tapster
Bluetooth z mobilnim telefonom
Namestitev slušalk

10
10
11
12

Uporaba na dotik občutljivih stereo
slušalk Philips Tapster Bluetooth 13
Priključitev stereo slušalk Philips Tapster
Bluetooth na mobilni telefon
13
Samodejno varčevanje z energijo
13
Uporaba krmilnikov na dotik občutljivih
stereo slušalk Philips Tapster Bluetooth 13
Shranjevanje in prenašanje slušalk
15

Uporaba dodatnih možnosti stereo
slušalk Philips TapsterBluetooth 16
Preverjanje stanja baterije
16
Istočasna uporaba slušalk za klicanje in
16
poslušanje glasbe
Predstavitev funkcije FullSound
17

9

Tehnični podatki za stereo slušalke
Philips Tapster Bluetooth
18

10

Pogosta vprašanja

19

S lov en ščin a

1

Dobrodošli

Intuitivno enostavne stereo slušalke Philips
Tapster Bluetooth s krmilniki na dotik in gib
omogočajo povsem enostavno poslušanje
glasbe. Funkcija FullSound vas bo osupnila z
bogato in živahno glasbo. Tehnologija EverClear
odpravlja odmev in hrup iz ozadja za jasne
pogovore. Zasnova Angled Acoustics omogoča
tesno prileganje slušalk za optimalno udobje in
popolno zatesnitev za zvok visoke kakovosti.
Vzemite si nekaj časa in podrobneje spoznajte
slušalke, da se boste lahko popolnoma zatopili
v glasbo in pogovore. Veliko užitkov s slušalkami
Philips Tapster!
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Pomembno

2.2

1

2.1

Skrb za sluh

Nevarnost
Okvaram sluha se izognete, če med uporabo
slušalk omejite glasnost predvajanja in nastavite
stopnjo glasnosti, ki ni škodljiva. Višja kot
je glasnost, krajši je čas sluhu neškodljivega
predvajanja.
Ko uporabljate slušalke, upoštevajte
naslednje smernice.
• Glasnost in čas poslušanja naj bosta razumna.
• Pazite, da glasnosti nenehno ne višate, saj se
sluh prilagaja.
• Glasnosti ne zvišajte do stopnje, pri kateri ne
slišite, kaj se dogaja v okolici.
• Prekomerni zvočni tlak iz slušalk lahko
povzroči izgubo sluha.
• V primeru morebitne nevarnosti bodite
previdni ali začasno prenehajte uporabljati
izdelek.
• Uporaba teh slušalk med vožnjo ni
priporočena in je v nekaterih območjih lahko
celo prepovedana.
• Za lastno varnost v prometu ali drugih
potencialno nevarnih okoliščinah ne
poslušajte glasbe in ne opravljajte klicev, ker
vas to lahko zamoti.
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3

4

5

Električna, magnetna in
elektromagnetna polja (“EMF”)
Philips Electronics proizvaja in prodaja
številne izdelke za široko porabo, ki kot
vse elektronske naprave lahko oddajajo in
sprejemajo elektromagnetne signale.
Eno glavnih poslovnih načel družbe Philips
je zagotavljanje ustreznih zdravstvenih in
varnostnih ukrepov ob uporabi izdelkov, ki
morajo biti v skladu z ustreznimi zakonskimi
zahtevami in standardi za EMF, ki veljajo v
času izdelave.
Philips je predan razvoju, proizvodnji in
trženju izdelkov brez škodljivih vplivov na
zdravje.
Podjetje Philips zagotavlja, da so njegovi
izdelki glede na razpoložljive znanstvene
dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z
navodili in na predviden način.
Philips aktivno sodeluje pri razvoju
mednarodnih standardov za EMF in
varnost, zaradi česar je podjetje seznanjeno
s prihodnjim razvojem na področju
standardizacije za hitro integracijo le-te v
izdelke.

Splošno vzdrževanje

Da bi preprečili poškodovanje ali napačno
delovanje:
• Slušalk ne izpostavljajte prekomerni vročini.
• Pazite, da vam slušalke ne padejo na trdo
površino.
• Aparata ne izpostavljajte kapljam ali curkom
vode.
• Slušalk ne potapljajte v vodo.
• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo
alkohol, amonijak, benzen, ali jedkih čistilnih
sredstev.
• Napravo lahko izklopite z glavnim vtičem
adapterja AC/DC in ta možnost mora biti
omogočena.
• Če je slušalke treba očistiti, uporabite mehko
krpo, ki jo lahko navlažite z malo vode ali
razredčenega blagega mila.

2.4

Odstranjevanje starega izdelka
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2.3

Ta izdelek je narejen iz
visokokakovostnih materialov in
sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Če je izdelek opremljen s simbolom
prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da
je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati
Evropsko direktivo 2002/96/ES.
Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja
za odpadne električne in elektronske izdelke na
svojem območju.
Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte
starega izdelka skupaj z običajnimi gospodinjskimi
odpadki. S pravilnim odlaganjem starih izdelkov
pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih vplivov na okolje in človeško zdravje.

Temperatura pri delovanju in shranjevanju
• Slušalk ne uporabljajte ali hranite v prostoru s
temperaturo pod -15 ºC (5 ºF) ali nad 55 ºC
(131 ºF), ker to lahko skrajša življenjsko dobo
baterije.
• Vgrajene baterije ne izpostavljajte prekomerni
vročini, na primer sončni svetlobi, ognju, itd.



2.5

Opombe za odlaganje baterije

Če v vaši državi ni vzpostavljen sistem za
zbiranje/recikliranje elektronskih izdelkov, okolje
lahko zaščitite tako, da baterijo odstranite,
preden odvržete slušalke. Izdelek vsebuje
vgrajeno baterijo za ponovno polnjenje, ki je
zajeta v evropski direktivi 2006/66/EC in je ne
smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek oddajte na uradnem zbirnem
mestu ali servisnem centru, kjer bodo baterijo
odstranili strokovnjaki.
Z odstranitvijo baterije uničite izdelek.

2.6

Opombe za certificiranje in
odobritev

Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, izjavlja,
da so Philipsove slušalke Bluetooth SHB7110
v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES.
Za izjavo o skladnosti si oglejte korensko
mapo na CD-ju z uporabniškim priročnikom ali
priloženi list.

2.7

Blagovne znamke

Blagovne znamke so last družbe Koninklijke
Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.
Besedna oznaka Bluetooth in logotipi so v lasti
podjetja Bluetooth SIG, Inc. Vsaka uporaba s
strani podjetja Koninklijke Philips Electronics
N.V. je urejena z licenčnim dogovorom. Tapster,
EverClear in FullSound so blagovne znamke
podjetja Philips Electronics N.V.
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Vsebina škatle:

Stereo slušalke Philips Tapster
Bluetooth SHB7110

Torbica

Zamenljivi gumijasti pokrovčki

Dodatni ušesni zanki

SHB7110

Vodnik za hiter začetek

3.1

Uporabniški priročnik na CD-ju

Napajalnik A/C (100-240 V)

Zamenljive nožice za polnjenje

Kaj še potrebujete:

Mobilni telefon, ki omogoča prenašanje stereo
zvoka Bluetooth, npr. ki podpira profil Bluetooth
A2DP.
Druge naprave (prenosniki, dlančniki, adapter
Bluetooth, predvajalniki MP3, itd.) so tudi
združljivi, če podpirajo iste profile Bluetooth kot
slušalke. Ti profili so:
Za brezžično poslušanje stereo zvoka:
• Profil Bluetooth A2DP (Advanced Audio
Distribution).
Za brezžično upravljanje z glasbo:
• Profil Bluetooth AVRCP (Audio Video
Remote Control).
Za brezžično prostoročno komunikacijo:
• Profil Bluetooth za slušalke (HSP) ali profil
Bluetooth za prostoročne naprave (HFP).
Stereo slušalke Philips Tapster Bluetooth
imajo različico Bluetooth Version 2.1+EDR,
združljive pa so tudi z napravami z drugimi
različicami Bluetooth, ki podpirajo zgoraj
navedene profile.


4

Kaj omogočajo stereo
slušalke Philips Tapster
Bluetooth

Stereo slušalke Philips Tapster Bluetooth
vam omogočajo:
• Brezžično in prostoročno klicanje
• Brezžično poslušanje glasbe
• Brezžično upravljanje z glasbo
• Preklapljanje med klici in glasbo
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Pregled stereo slušalk Philips Tapster Bluetooth

Indikator LED

Gumijasti pokrovček

Vklop/izklop

Mikrofon
Leva slušalka

Desna slušalka

Na dotik občutljivo
območje

Na dotik občutljivo
območje

Napajalna vtičnica
Leva slušalka

Desna slušalka
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Prvi koraki

6.1

Polnjenje slušalk

Pred prvo uporabo slušalk baterijo polnite 6 ur,
kar zagotavlja njeno optimalno zmogljivost in
življenjsko dobo.
  Opozorilo
Za polnjenje uporabljate samo originalni
polnilnik ali standardni komercialni kabel USB. Z
uporabo drugega polnilnika lahko poškodujete
ali uničite slušalke.
Polnilnik ima dva vtiča, enega za večino
evropskih držav in enega za Združeno kraljestvo.
Pred prvo uporabo polnilnika izberite ustrezni
vtič, ki je primeren za stenske vtičnice v vaši
državi, in ga namestite na polnilnik, da skoči na
mesto.

Če vtič želite odstraniti in zamenjati z drugim,
povlecite za vzvod na polnilniku in vtič potegnite
ven.

10

Pozor
Pred polnjenjem končajte klic, ker s priključitvijo
slušalk na polnilnik prekinete klic v teku. Slušalke
med polnjenjem lahko normalno uporabljate.
Polnilnik vključite v stensko vtičnico, kabel
polnilnika pa v napajalno vtičnico slušalk.
Indikator LED med polnjenjem sveti rdeče.
Ko je polnjenje končano, indikator LED ugasne.
Če poskušate polniti napolnjene slušalke,
indikator LED ne zasveti.
Polnjenje ponavadi traja 2 uri, med tem
pa slušalke lahko uporabljate za klicanje in
poslušanje glasbe.
Namig
Če polnilnik po končanem polnjenju izključite,
tako varčujete z energijo in varujete okolje.

Povezava stereo slušalk Philips
Tapster Bluetooth z mobilnim
telefonom

Stereo slušalke Philips Tapster Bluetooth
morate pred prvo uporabo povezati z mobilnim
telefonom.  "Povezovanje" ustvari enolično
šifrirano povezavo med mobilnim telefonom in
slušalkami.
Povezovanje je treba izvesti samo enkrat
pred prvo uporabo slušalk z mobilnim
telefonom ali drugo napravo Bluetooth.
• Če s slušalkami povežete več kot dve različni
napravi Bluetooth, morate ponovno povezati
predhodno povezane naprave. Slušalke v
pomnilnik lahko shranijo podatke za največ
dve povezani napravi. Če povežete več kot
dve napravi, bo najstarejša naprava prepisana.
• "Povezovanje" se razlikuje od "priključitve",
saj ga je ponavadi treba izvesti samo enkrat,
medtem ko morate telefon in slušalke
"priključiti" vsakič, ko je bila ena od naprav
izklopljena ali izven dosega. Če so uporabljene
standardne nastavitve telefona, se bodo
stereo slušalke Philips Tapster Bluetooth po
vklopu samodejno povezale s telefonom.

2

Preverite, da je mobilni telefon vklopljen in
da je funkcija Bluetooth omogočena.

3

Pridržite gumb za vklop/izklop na desni
slušalki, da indikator LED začne izmenično
utripati rdeče in modro. Slušalke 5 minut
ostanejo v načinu "povezovanja".

LED
4

Slušalke povežite z mobilnim telefonom,
kot je opisano spodaj. Primer povezave je
prikazan spodaj.

Povezovanje slušalk z mobilnim telefonom
1

Preverite, da so slušalke napolnjene in
izklopljene.
Podrobnosti si oglejte v uporabniškem
priročniku telefona.
•

•
Vklop/izklop

Vtičnica za polnjenje
•

Dostopite do menija Bluetooth na mobilnem
telefonu, ki se ponavadi imenuje "Nastavitev",
"Nastavitve" "Bluetooth" ali "Povezljivost".
Izberite možnost za zaznavanje, iskanje ali
dodajanje naprave Bluetooth. Telefon mora
po nekaj sekundah sporočiti, da je našel
napravo "Philips SHB7110".
Ko na mobilnem telefonu izberete "Philips
SHB7110", boste morali potrditi povezavo in
vnesti kodo. Vnesite kodo slušalk "0000" (štiri
ničle).
11
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6.2

Po uspešnem povezovanju bodo slušalke
povezane z mobilnim telefonom. Zaslišali
boste daljši pisk, ki potrjuje uspešno povezavo,
indikator LED slušalk pa bo namesto
izmeničnega utripanja rdeče in modro vsake tri
sekunde utripnil modro.
6.3
1

Izbirno: za še boljše prileganje pritrdite
ušesno zanko.  
B
A

Namestitev slušalk

Izberite najprimernejšo velikost pokrovčka
za optimalno kakovost zvoka. Uporabniki
občasno na levo in desno slušalko namestijo
pokrovčka različnih velikosti.
veliko
srednje
majhno

2

Ušesni del vstavite v uho in slušalke zavrtite
nazaj, da jih udobno namestite.

3

Žico potegnite okoli hrbtnega dela vratu in
vstavite drugo slušalko.

12

4

A. Vstavite zgib med slušalko in ušesni pokrov, da
se namesti v režo med obema deloma.
B. Zavrtite zanko, da se popolnoma prilega
ušesu.
C. Zanko povlecite čez uho.
D. Sledite korakoma 2 in 3 zgoraj.

Uporaba na dotik
občutljivih stereo slušalk
Philips Tapster Bluetooth

7.1

Priključitev stereo slušalk Philips
Tapster Bluetooth na mobilni
telefon

Slušalke vklopite tako, da pritisnete gumb
za vklop/izklop , da zasveti indikator LED.
Vklopljene slušalke se samodejno povežejo z
zadnjo napravo, s katero so bile povezane. Če
zadnja povezana naprava ni na voljo, se slušalke
poskušajo povezati s predzadnjo povezano
napravo.
Če mobilni telefon ali njegovo povezavo
Bluetooth vklopite po vklopu slušalk, slušalke
povežite v meniju "Bluetooth" mobilnega
telefona.

7.2

Samodejno varčevanje z energijo

Če slušalke v petih minutah ne najdejo nobene
naprave Bluetooth, s katero bi se povezale, se
samodejno izklopijo in tako varčujejo z energijo.

7.3

Namig
Da bi preprečili nenamerno aktiviranje glasbe
ali klicev, so na dotik občutljiva območja slušalk
omogočena šele, ko slušalke vstavite v ušesa.
Pri vstavljanju ali odstranjevanju stereo slušalk
Philips Tapster Bluetooth zaslišite naraščajoči
aktivacijski ali padajoči deaktivacijski ton.
Celotna zunanja površina slušalk je občutljiva na
dotik.
Površina, občutljiva na dotik

Z vsemi funkcijami slušalk lahko upravljate z
naslednjimi osnovnimi gibi:
Dotaknite se
Dotaknite se površine
Dvakrat se dotaknite
Hitro se dvakrat dotaknite površine
Pritisnite  
Pridržite približno 1 sekundo
Premaknite
Prst premikajte naprej ali nazaj po površini
slušalke

Uporaba krmilnikov na dotik
občutljivih stereo slušalk Philips
Tapster Bluetooth

Stereo slušalke Philips Tapster Bluetooth
uporabljajo intuitivne krmilnike na dotik za
enostavno upravljanje z glasbo in klici. Ko
spoznate nove krmilnike na dotik, se vam bo
ta način upravljanja s slušalkami zdel hitrejši in
enostavnejši od upravljanja z gumbi.

13
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7

V spodnji tabeli je prikazano, kako z osnovnimi gibi upravljate z glasbo in klici.
Namig
Vse klicne funkcije se nahajajo na desni slušalki, zato slušalke lahko za klice uporabljate tudi, če
leva slušalka ni v ušesu.

Levo

Desno

Moč
Ni na voljo

Moč
Vklop/izklop

Pritisnite

Glasba
Naslednja/prejšnja
skladba

Premaknite naprej/nazaj

Glasba
Glasnost gor/dol

Premaknite naprej/nazaj

Ustavi

Pritisnite (držite 1/2 sekunde)

Predvajaj/ustavi

Dotaknite se

FullSound
(naravni/dinamični
nizki toni)
Klici
Ni na voljo

Dvakrat se dotaknite med
predvajanjem glasbe
Klici
Glasnost gor/dol
Sprejem klica
Prekinitev/zavrnitev
klica
Ponovno izbiranje
zadnje številke
Aktiviranje
glasovnega izbiranja
Preusmeritev klica na
telefon/slušalke
Izklop mikrofona
Sprejmete dohodni
klic in zadržite
trenutni aktivni klic.
Zavrnete dohodni
klic in nadaljujete s
trenutnim aktivnim
klicem.

14

Premaknite naprej/nazaj
Dotaknite se
Pritisnite (držite 1/2 sekunde)
Dvakrat se dotaknite.
Pritisnite (držite 1/2 sekunde)
Odstranite/vstavite slušalko
Dvakrat se dotaknite med
klicem
Dotaknite se

Pritisnite (držite 1/2 sekunde)

Shranjevanje in prenašanje slušalk

S lov en ščin a

7.4

Slušalkam je priložena zaščitna torbica za
prenašanje slušalk in dodatnih ušesnih zank.
Kabel, ki povezuje obe slušalki, zvijte v utor, da
priročno shranite slušalke.

15

8

Uporaba dodatnih
možnosti stereo slušalk
Philips Tapster Bluetooth

8.1

Istočasna uporaba slušalk za
klicanje in poslušanje glasbe

Stereo slušalke Bluetooth lahko istočasno
povežete z enim virom zvoka Bluetooth
(ki podpira profila Bluetooth A2DP in AVRCP)
in enim komunikacijskim virom Bluetooth
(ki podpira profil Bluetooth HFP ali HSP).

Preverjanje stanja baterije

Ko slušalke vklopite, indikator LED označuje
stanje baterije.
Vedenje
indikatorja LED

Stanje baterije

3-krat utripne
rdeče

Preostalo je manj kot
25 % energije

2-krat utripne
rdeče

Preostalo je manj kot
50 % energije

1-krat utripne
modro

Preostalo je vsaj 50 %
energije

Približno pet minut pred popolnim izpraznjenjem
baterije vsako minuto zaslišite dva kratka piska,
ki vas opomnita, da klic prekinite ali preusmerite
na telefon, preden bo baterija popolnoma prazna.
Ko je preostalo samo še pet minut pogovora,
indikator LED zasveti rdeče.

16

8.2

Torej lahko stereo slušalke Bluetooth povežete.
• s stereo telefonom Bluetooth za poslušanje
glasbe in klicanje ali
• istočasno s telefonom Bluetooth, ki podpira
samo komunikacijo Bluetooth (npr. ne podpira
sterea Bluetooth (A2DP)) za klicanje in
stereo napravo Bluetooth (predvajalnik MP3
Bluetooth, avdio adapter Bluetooth, itd.) za
poslušanje glasbe. Telefon najprej povežite
s slušalkami Bluetooth, nato pa obe napravi
izklopite, da povežete še avdio napravo
Bluetooth.  
Funkcija SwitchStream vam omogoča istočasno
poslušanje glasbe in spremljanje klicev. Če med
poslušanjem glasbe prejmete klic, se zasliši
zvonjenje, nanj pa lahko preklopite enostavno z
dotikom slušalke.

Predstavitev funkcije FullSound

S lov en ščin a

8.3

FullSound je inteligenten algoritem za izboljšavo
digitalnega zvoka, ki ga poganja zmogljiv procesor
v slušalkah Bluetooth. Tehnologija uporablja
dolgoletne izkušnje na področju glasbene
tehnologije, saj obnovi in izboljša nizke in visoke
tone ter stereo učinke in dinamiko stisnjene
glasbe za predvajanje naravnejšega in pristnejšega
zvoka.
Stereo slušalke Philips Tapster Bluetooth
omogočajo dve nastavitvi funkcije FullSound:
• "Naravna" nastavitev funkcije FullSound je
optimirana za najnaravnejšo in profesionalno
reprodukcijo zvoka, kar je idealno za
predvajanje klasične, akustične, džezovske in
vokalne glasbe.
• Nastavitev "Dinamični nizki toni" poudarja
globoke frekvence za močnejše nizke tone,
kar je idealno za hip-hop, tehno in drugo
glasbo s poudarjenimi nizki toni ali za
dodatno motivacijo med vadbo.
Ob nakupu izdelka je izbrana "Naravna"
nastavitev funkcije FullSound. Med nastavitvama
preklopite tako, da se dvakrat dotaknete levega
ušesnega pokrova. "Naravno" nastavitev funkcije
FullSound potrdi naraščajoči ton, nastavitev
"Dinamični nizki toni" pa padajoči ton.
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Tehnični podatki za
stereo slušalke Philips
Tapster Bluetooth

• Intuitivni krmilniki na dotik in gib
• Digitalna izboljšava zvoka FullSound za bogato
in živahno glasbo
• EverClear odpravlja odmev in hrup za
jasnejše klice
• Ergonomska zasnova Angled Acoustics
• Do 6 ur predvajanja glasbe
• Do 7 ur pogovorov
• Do 150 ur stanja pripravljenosti
• Običajno trajanje polnega polnjenja: 2 uri
• Baterija za ponovno polnjenje iz litijevih
polimerov (160 mAh)
• Bluetooth 2.1+EDR, podpora za stereo
Bluetooth (A2DP – Advanced Audio
Distribution Profile, AVRCP – Audio Video
Remote Control Profile), podpora za mono
Bluetooth (HSP – Headset Profile, HFP
Hands-Free Profile)
• Obseg delovanja do 10 metrov (33 čevljev)
• Frekvenčni razpon: 20 Hz do 20 KHz
Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
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Slušalke Bluetooth se ne vklopijo.
Baterija je skoraj prazna.
Napolnite slušalke Bluetooth.
Ni povezave z mobilnim telefonom.
Povezava Bluetooth je onemogočena.
Omogočite povezavo Bluetooth mobilnega
telefona in slušalke vklopite po vklopu telefona.
Slušalke padajo iz ušesa oziroma se ne
prilegajo pravilno.
Izbrani ušesni del se ne prilega.
V vsako uho vstavite ušesni del primerne
velikosti in si na prejšnjih straneh oglejte
navodila za vstavljanje. Za udobnejše prileganje
uporabite ušesno zanko.
Krmilniki na dotik ne delujejo.
Aktiviran je samodejni zaklep ob uporabi
izven ušesa.
Krmilniki na dotik in gib delujejo samo, če so
slušalke v ušesih. Pri vstavljanju ušesnega dela
bodite pozorni na naraščajoči aktivacijski ton. Če
aktivacijskega tona niste slišali, ponovno vstavite
ušesni del slušalke.
Krmilniki na dotik so preveč/premalo
občutljivi.
Niste dovolj seznanjeni z uporabo
krmilnikov na dotik.
Prvih nekaj minut se vam bodo krmilniki na
dotik slušalk mogoče zdeli preveč ali premalo
občutljivi. Občutljivost krmilnikov na dotik
je nastavljena tako, da ustreza različnim
uporabnikom. Krmilniki se vam bodo zdeli
uporabnejši po nekajminutnem preizkušanju
njihove uporabe.

Mobilni telefon ne zazna slušalk.
• Slušalke so mogoče priključene na
predhodno povezano napravo.  
Trenutno priključeno napravo izklopite ali
premaknite izven dosega.
• Povezave so mogoče ponastavljene ali
pa so bile slušalke predhodno povezane
z drugo napravo.
Začnite postopek povezovanja, kot je opisano
v tem uporabniškem priročniku.
Glasovno izbiranje ali ponovno izbiranje
ne deluje.
Mobilni telefon mogoče ne podpira te
funkcije.
Zakaj radio AM/FM telefona ne deluje, ko
uporabljam slušalke Bluetooth?
Ni antene AM/FM.
Večina mobilnih telefonov zahteva slušalke s
kablom, ki jih uporabljajo tudi kot anteno za
radio FM. Če telefon podpira internetni radio, ta
funkcija ne deluje s slušalkami Bluetooth.
Slušalke so priključene na stereo telefon s
povezavo Bluetooth (profil A2DP), vendar
se glasba predvaja samo iz zvočnika
telefona.
Telefon lahko omogoča predvajanje glasbe
prek zvočnika ali slušalk.
V uporabniškem priročniku telefona si oglejte,
kako glasbo lahko prenesete na slušalke.
Kakovost zvoka, ki se prenaša iz telefona,
je zelo slaba oziroma prenos zvoka sploh
ne deluje.
Telefon mogoče ne podpira stereo
povezave Bluetooth (profil A2DP), ampak
samo mono povezavo Bluetooth (profil
HSP/HFP).
Preverite združljivost telefona.
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10    Pogosta vprašanja

Kakovost zvoka je slaba in sliši se pokanje.
Vir zvoka Bluetooth je izven dosega.
Slušalke približajte viru zvoka Bluetooth ali
odstranite ovire med njima.
Glasbo slišim, ne morem pa je regulirati
(npr. preskočiti naprej/nazaj).
Glasbena naprava ne podpira te funkcije
(profil AVRCP).
Oglejte si uporabniški priročnik vira zvoka.
Za dodatno podporo obiščite
www.philips.com/support.
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