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1 Svarbūs 
saugumo 
nurodymai

Klausos apsauga

Pavojus

 • Kad nepakenktumėte klausai, garsiai per ausines 
muziką klausykite tik ribotą laiką ir pasirinkite 
saugų garsą. Kuo didesnis garsas, tuo trumpesnis 
turi būti klausymo laikas.

Naudodami ausines, vadovaukitės toliau 
pateiktais nurodymais.

 • Rinkitės tinkamą garsą ir protingą klausymo 
laiką.

 • Nuolat nedidinkite garso, kai jūsų klausa 
prie jo prisitaiko.

 • Nenustatykite didelio garso, kad 
girdėtumėte, kas vyksta aplink jus.

 • Turite būti budrūs ir kurį laiką nustoti 
naudoti ausines potencialiai pavojingose 
situacijose.

 • Per didelis garso slėgis ausinėse gali 
pakenkti klausai.

 • Nerekomenduojama abiejų ausų užkišti 
ausinėmis vairuojant, be to, tai kai kuriose 
šalyse gali būti draudžiama.

 • Norėdami užtikrinti savo saugumą, 
vairuodami ir potencialiai pavojingose 
situacijose stenkitės, kad muzika ir 
skambučiai neblaškytų jūsų dėmesio.

Bendroji informacija
Kaip išvengti gedimų ar sutrikimų:

Dėmesio

 • Saugokite ausines nuo per didelio karščio.

 • Stenkitės ausinių nenumesti.

 • Ant ausinių neturi lašėti ar patekti vandens purslų.

 • Nemerkite ausinių į vandenį.

 • Nenaudokite jokių valiklių, kurių sudėtyje yra 
alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvinių 
medžiagų.

 • Jei ausines reikia valyti, naudokite minkštą šluostę 
ir tik šiek tiek vandens ar švelnaus muilo tirpalo.

 • Integruota baterija turi būti saugoma nuo pernelyg 
stiprių saulės spindulių, ugnies ar panašių veiksnių.

 • Bateriją pakeisti netinkamo tipo baterija gali būti 
nesaugu.

 • Nemeskite baterijos į ugnį ir nedėkite į karštą 
orkaitę, mechaniškai jos nesmulkinkite ir 
nepjaustykite, nes gali įvykti sprogimas.

 • Nepalikite baterijos aukštoje temperatūroje, nes ji 
gali sprogti arba iš jos gali išsilieti degus skystis ar 
pasklisti dujos.

 • Nepalikite baterijos labai žemoje temperatūroje, 
nes ji gali sprogti arba iš jos gali išsilieti degus 
skystis ar pasklisti dujos.

 • Nenaudokite ausinių vairuodami automobilį, 
važiuodami dviračiu, bėgiodami ar vaikščiodami 
judriose vietose. Tai pavojinga, o kai kur ir 
draudžiama.

Darbinė ir saugojimo temperatūra ir 
drėgnumas

 • Darbinė temperatūra: 0°C (32°F)–40°C 
(104°F)

 • Laikymo temperatūra: -10°C (14°F)–45°C 
(113°F)

 • Darbinis oro drėgnumas: 8%–90% RH  
(be kondensacijos)

 • Saugojimo drėgnumas: 5%–90% RH  
(be kondensacijos)

 • Didžiausias darbinis aukštis: 3000 m

 • Baterijos gali tarnauti trumpiau aukštoje ar 
žemoje temperatūroje.
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2 Ant ausų 
dedamos 
ausinės su 
„Bluetooth“

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ 
nariu! Norėdami gauti visapusišką „Philips“ 
siūlomą naudą, užregistruokite savo gaminį 
interneto svetainėje  
www.philips.com/support.

Naudodami „Philips“ ant ausų dedamas 
ausines, jūs galite:

 • patogiai naudotis belaide laisvų rankų 
skambinimo funkcija,

 • mėgautis muzika ir ją valdyti be laidų,

 • perjungti skambučių ir muzikos režimą,

 • panaikinti triukšmą.

Ką rasite dėžėje

„Philips“ ausines su „Bluetooth“ funkcija 
TAH6506

USB–C įkrovimo laidą

Garso laidą

Dėklą

Greitojo paleidimo vadovą

Pasaulinę garantiją

Saugos informacijos lapelį

Kiti įrenginiai
Mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., 
nešiojamasis kompiuteris, planšetinis 
kompiuteris, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 
grotuvai ir kt.) su „Bluetooth“ funkcija ir 
tinkantys naudoti su ausinėmis (žr. „Techniniai 
duomenys“ 8 psl.).

www.philips.com/support
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Telefono su belaide 
„Bluetooth“ funkcija 
apžvalga

1

2

3

4

5

7

6

1 ANC režimo mygtukas

2 Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)

3 Jungiklis

4 USB–C

5
Indikatoriaus šviesos diodų (LED) 
lemputė (balta / mėlyna)

6 Mikrofonas

7 3,5 mm garso lizdas
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3 Kaip pradėti

Įkraukite bateriją

Pastaba

 • Prieš naudodami ausines pirmą kartą, įkraukite 
bateriją 2 valandas, tokiu būdu užtikrindami 
optimalią baterijos talpą ir tarnavimo laiką.

 • Naudokite tik originalų USB įkrovimo laidą, kad 
išvengtumėte įrenginio gedimų.

 • Užbaikite skambutį prieš pradėdami įkrauti ausines, 
nes prijungus ausines prie įkrovimo įrenginio, 
ausinės išsijungia.

Prijunkite rinkinyje esantį USB įkrovimo laidą 
prie:

 • USB „C“ tipo įkrovimo jungties;

 • kompiuterio įkrovimo / USB lizdo.

 Įkrovimo metu dega balta šviesos diodų 
(LED) lemputė, kuri išsijungia, kai ausinės 
yra visiškai įkrautos.

Patarimas

 • Paprastai visiškas įkrovimas užtrunka 2 valandas.

Suporuokite ausines su 
mobiliuoju telefonu
Prieš naudodami ausines su mobiliuoju 
telefonu pirmą kartą, turite jas suporuoti su 
mobiliuoju telefonu. Sėkmingai suporavus 
įrenginius, tarp ausinių ir mobiliojo telefono 
sukuriama unikali koduota jungtis. Ausinių 
atmintyje išsaugomi paskutiniai 4 įrenginiai. 
Jei bandysite suporuoti daugiau negu  
4 įrenginius, seniausiai suporuotas įrenginys 
bus pakeistas nauju įrenginiu.

1 Įsitikinkite, kad ausinės yra visiškai įkrautos 
ir išjungtos.

2 Paspauskite  ir 5 sekundes palaikykite 
nuspaustą, kol pakaitomis pradės mirksėti 
baltas ir mėlynas LED indikatoriai.

 Ausinės poravimo režime būna  
5 minutes.

3 Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas yra 
įjungtas ir „Bluetooth“ funkcija veikia.

4 Suporuokite ausines su mobiliuoju 
telefonu. Daugiau informacijos galite rasti 
mobiliojo telefono instrukcijoje.

Šis pavyzdys rodo, kaip galima ausines 
suporuoti su mobiliuoju telefonu.

 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją mobiliajame 
telefone ir pasirinkite „Philips TAH6506“.

Philips TAH6506
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4 Kaip naudoti 
ausines

Prijunkite ausines prie 
„Bluetooth“ įrenginio
1 Įjunkite mobilųjį telefoną / „Bluetooth“ 

įrenginį.

2 Paspauskite ir palaikykite nuspaustą 
įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte 
ausines.

 LED indikatoriaus lemputė įsijungia  
2 sekundėms.

  Ausinės yra automatiškai sujungiamos 
su paskutiniu prijungtu mobiliuoju 
telefonu / „Bluetooth“ įrenginiu. 

Patarimas

 • Jei įjungiate mobilųjį telefoną / „Bluetooth“ įrenginį 
arba „Bluetooth“ funkciją jau įjungę ausines, turite 
iš naujo sujungti ausines ir mobilųjį telefoną / 
„Bluetooth“ įrenginį rankiniu būdu.

Pastaba

 • Jei ausinės nesusijungia su paskutiniu prijungtu 
„Bluetooth“ įrenginiu per 5 minutes, įsijungs 
poravimo režimas, kuris išsijungs automatiškai po  
3 minučių, jei ausinės nebus susietos su 
„Bluetooth“ įrenginiu. 

Laidinė jungtis
Galite naudoti ausines su pridėtu garso laidu. 
Prijunkite pridėtą garso laidą prie ausinių ir 
išorinio garso įrenginio. 

Patarimas

 • Funkcijų mygtukai bus išjungti, jei naudojamas 
linijinio prisijungimo režimas.

Daugiataškė jungtis
Poravimas

 • Ausines galima suporuoti su dviem 
įrenginiais, pvz., mobiliuoju telefonu ir 
nešiojamuoju kompiuteriu.

Įrenginių perjungimas

 • Vienu metu galima klausyti muzikos iš 
vieno įrenginio. Kitas įrenginys naudojamas 
skambučiams.

 • Sustabdykite perklausą pirmajame 
įrenginyje ir pradėkite perklausą 
naudodami kitą įrenginį.

Pastaba

 • Kai klausymui naudojamas pirmas įrenginys, į antrą 
įrenginį įeinantis skambutis automatiškai sustabdo 
perklausą iš pirmojo įrenginio. Skambutis bus 
automatiškai nukreipiamas į ausines.

 • Baigus skambutį, perklausa iš pirmojo įrenginio bus 
tęsiama automatiškai.
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Skambučių ir muzikos 
valdymas
Įjungimas/išjungimas

Užduotis Mygtukas Veikimas

Įjunkite 
ausines

Jungiklis Paspauskite ir  
2 sekundes laikykite.  

Išjunkite 
ausines

Jungiklis Paspauskite ir  
2 sekundes laikykite.

  Mėlynas LED 
indikatorius įsijungia 
ir užgesta.

Muzikos valdymas

Užduotis Mygtukas Veikimas

Klausyti arba 
sustabdyti 
muziką

Daugiafunkcinis 
mygtukas (MFB)

Paspauskite  
1 kartą

Sureguliuokite 
garsą.

Daugiafunkcinis 
mygtukas (MFB)

Pakelkite į viršų 
/ paspauskite

Kitas kūrinys. Daugiafunkcinis 
mygtukas (MFB)

Pakelkite į viršų 
ir laikykite  
1 sekundę

Ankstesnis 
kūrinys.

Daugiafunkcinis 
mygtukas (MFB)

Paspauskite ir 
laikykite  
1 sekundę

Skambučių valdymas

Užduotis Mygtukas Veikimas

Atsiliepti / 
baigti pokalbį

Daugiafunkcinis 
mygtukas (MFB)

Paspauskite 
vieną kartą

Atmesti 
skambutį

Daugiafunkcinis 
mygtukas (MFB)

Paspauskite ir 
laikykite  
1 sekundę

Atsiliepkite į 
kitą skambutį 
pokalbio metu.

Daugiafunkcinis 
mygtukas (MFB)

Paspauskite 
vieną kartą

Atmeskite 
kitą skambutį 
pokalbio metu.

Daugiafunkcinis 
mygtukas (MFB)

Paspauskite ir 
laikykite  
1 sekundę

Perjunkite 
kitą pokalbį, 
atsiliepę į du 
skambučius

Daugiafunkcinis 
mygtukas (MFB)

Paspauskite 
vieną kartą

Nutildyti / 
Įjungti kartą

ANC Paspauskite 
vieną kartą

ANC valdymas

Užduotis Mygtukas Veikimas

ANC įjungimas 
/ Išjungimas

ANC režimo 
mygtukas

Paspauskite vieną 
kartą

Įjungti / Išjungti „Bluetooth“

Užduotis Mygtukas Veikimas

Įjungti / Išjungti 
„Bluetooth“

Galia Paspauskite du 
kartus

Išmaniojo mobiliojo telefono „Voice Assist“ 
pagalbos balsu funkcija 
(pvz., „Google app“, „Siri“)

Užduotis Mygtukas Veikimas

Įjunkite 
išmaniojo 
telefono 
„Voice assist“ 
pagalbos balsu 
funkciją

Daugiafunkcinis 
mygtukas (MFB)

Paspauskite 
ir 1 sekundę 
laikykite

Pastaba

 • Atlikite išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje 
aprašytus veiksmus.

Kitos ausinių indikatoriaus būsenos

Ausinių būsena Indikatorius

Ausinės prijungtos prie 
„Bluetooth“ įrenginio, 
kai ausinės yra 
parengties režime arba 
kai klausote muzikos.

Lėtai mirksi mėlyna LED 
indikatoriaus lemputė.

Ausinės pasiruošusios 
poravimui.

Pakaitomis mirksi 
mėlyna ir balta LED 
indikatoriaus lemputė.

Ausinės įjungtos, bet 
neprijungtos prie 
„Bluetooth“ įrenginio.

Lėtai mirksi balta LED 
indikatoriaus lemputė. 
Jei jungtis neįmanoma, 
ausinės išsijungs po  
3 minučių.

Nusilpusi baterija. Lėtai mirksi balta LED 
indikatoriaus lemputė, 
kol visiškai nusilpsta 
baterija.

Baterija yra visiškai 
įkrauta.

Balta LED indikatoriaus 
lemputė nedega.

Pastaba

 • Jei ilgiau negu 5 minutes nedėvite ausinių, jos 
išsijungs.
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5 Techniniai 
duomenys

 • Muzikos klausymo laikas: 30 val.  
(ANC režimas įjungtas: 25 val.) 

 • Pokalbių laikas: 30 val. (ANC režimas 
įjungtas: 25 val.)  

 • Įkrovimo laikas: 2 val.

 • Įkraunama ličio jonų baterija (300 mAh)

 • „Bluetooth“ versija: 5.0

 • „Bluetooth“ versija:

 • HFP (laisvų rankų profilis)

 • A2DP (Aukštos kokybės garso turinio 
siuntimas arba priėmimas)

 • AVRCP (Garso / vaizdo nuotolinio 
valdymo profilis)

 • Dažnio amplitudė: 2,402 - 2,480 GHz

 • Siųstuvo galia: < 10 dBm

 • Veikimo atstumas: Iki 10 metrų (33 pėdų)

 • USB „C“ tipo jungtis įkrovimui

 • Tinkami garso formatai: SBC

Pastaba

 • Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.
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6 Pastaba

Atitikties deklaracija
„MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, 
kad šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 
2014/53 / ES reikalavimus ir kitas su ja 
susijusias nuostatas. Atitikties deklaraciją 
galite rasti svetainėje www.p4c.philips.com.

Senojo gaminio ir 
baterijos utilizavimas

Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas 
iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, 
kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.

Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad 
jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.

Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms 
baterijoms yra taikoma Europos direktyva 
2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti 
kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. 
Rekomenduojame pristatyti gaminį į oficialų 
surinkimo punktą arba „Philips“ aptarnavimo 
centrą, kur baterija bus išimta profesionaliai.

Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų 
elektros ir elektronikos gaminių atliekų 
surinkimo tvarka. Vadovaukitės vietinių teisės 
aktų reikalavimais ir nemeskite gaminio bei 
įkraunamų baterijų į įprastas buitines atliekas. 
Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir 
įkraunamas baterijas, apsaugosite aplinką 
ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų 
padarinių.

Išimkite integruotą 
bateriją
Jei jūsų šalyje nėra elektroninių gaminių 
atliekų surinkimo sistemos, galite aplinką 
apsaugoti išimdami integruotą bateriją prieš 
išmesdami ausines.

 • Prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad 
ausinės yra atjungtos nuo įkrovimo 
įrenginio.

Atitiktis 
elektromagnetinių laukų 
poveikio reikalavimams
Gaminys atitinka galiojančius 
elektromagnetinių laukų poveikio standartus 
ir reikalavimus.

www.p4c.philips.com
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Aplinkosaugos 
informacija 
Nebūtinos pakuotės medžiagos nebuvo 
naudojamos. Stengiamės, kad būtų 
nesudėtinga pakuotės medžiagas suskirstyti 
į tris grupes: kartono (dėžė), putplasčio 
(apsauginės medžiagos) ir polietileno 
(maišeliai, apsauginė plėvelė).

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias 
galima perdirbti ir panaudoti, jei jas išardo 
specializuota įmonė. Laikykitės vietos 
reikalavimų dėl pakuotės, nusilpusių baterijų 
ir senos įrangos medžiagų utilizavimo.

Atitikties pranešimas
Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies 
reikalavimus. Eksploatavimui taikomos šios 
dvi sąlygos:

1. Prietaisas neturi kelti kenksmingų trikdžių.

2. Prietaisas turi priimti visus trikdžius, 
įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti 
nepageidaujamą prietaiso veikimą.

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji 
atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams 
taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 
15 dalies nuostatas. Šie apribojimai skirti 
tam, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo 
žalingų trikdžių, kai įrenginys instaliuojamas 
gyvenamosiose patalpose. Ši įranga 
generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti 
radijo dažnių energiją ir, jei instaliuojama ir 
naudojama ne pagal instrukciją, gali sukelti 
kenksmingus trikdžius radijo ryšio prietaisams.

Tačiau nėra garantijų, kad trikdžiai nesusidarys 
konkrečiose vietose. Jei ši įranga sukelia 
žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo 
trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant 
ir įjungiant įrangą, naudotojas gali pabandyti 
ištaisyti trikdžius viena ar keliomis iš šių 
priemonių: 

 • Perorientuoti arba perkelti priėmimo 
anteną.

 • Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.

 • Prijungti įrangą prie prie kito, nei šiuo metu 

yra prijungtas imtuvas, grandinės lizdo.

 • Paprašyti platintojo ar profesionalaus 
radijo ar televizijos meistro pagalbos.

Federalinės ryšių agentūros (FCC) 
pareiškimas dėl spindulių poveikio:

Ši įranga atitinka FCC spindulių poveikio 
apribojimus, galiojančius nekontroliuojamai 
aplinkai. 

Šis siųstuvas neturi veikti kartu su jokia kita 
antena ar siųstuvu.

Perspėjimas: Bet kokie įrangos pakeitimai, 
kurių aiškiai neįgaliojo atlikti už atitiktį 
atsakinga šalis, gali anuliuoti vartotojo teisę 
naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra nelicencijuojami 
siųstuvas (-ai) / imtuvas (-ai), kuris (-e) 
atitinka „Kanados inovacijų, mokslo ir 
ekonominės plėtros“ nelicencijuojamą RSS 
standartą. Eksploatavimui taikomos šios dvi 
sąlygos: (1) Prietaisas neturi kelti kenksmingų 
trikdžių ir (2) prietaisas turi priimti visus 
trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti 
nepageidaujamą prietaiso veikimą.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Federalinės ryšių agentūros (IC) pareiškimas 
dėl spindulių poveikio:

Ši įranga atitinka Kanadoje galiojančius 
spindulių poveikio apribojimus, nustatytus 
nekontroliuojamai aplinkai.

Šis siųstuvas neturi veikti kartu su jokia kita 
antena ar siųstuvu.
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7 prekių ženklai

„Bluetooth“
„Bluetooth®“ žodinis prekių ženklas ir logotipai 
yra registruoti prekių ženklai, priklausantys 
„Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus 
„Top Victory Investment Limited“ naudoja 
pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių 
pavadinimai priklauso atitinkamiems jų 
savininkams.

„Siri“
„Siri“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, 
registruotas JAV ir kitose šalyse.

„Google“
„Google“ yra „Google LLC“ prekės ženklas.

„Google Assistant“ nepasiekiamas tam 
tikromis kalbomis ir kai kurioms.
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8 Dažniausiai 
užduodami 
klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.

Nusilpusi baterija. Įkraukite ausines.

Negaliu suporuoti „Bluetooth“ ausinių su 
„Bluetooth“ įrenginiu.

„Bluetooth“ funkcija išjungta. Įjunkite 
„Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją ir 
įjunkite įrenginį prieš įjungdami ausines.

Kaip iš naujo pradėti poravimą?

Paspauskite ir laikykite Įjungimo ir ANC 
mygtukus 3 sekundes, kol mėlyna LED 
indikatoriaus lemputė užsidegs ir užges.

Girdžiu muziką, tačiau negaliu jos valdyti 
„Bluetooth“ įrenginyje (pvz., perklausyti / 
sustabdyti / praleisti / pereiti pirmyn arba 
atgal).

Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garso šaltinis tinka 
AVRCP profiliui (žr. „Techniniai duomenys“  
psl. 8).

Per mažas ausinių garsas.

Kai kurie „Bluetooth“ įrenginiai negali 
susieti garso lygio su ausinėmis per garso 
sinchronizavimo funkciją. Šiuo atveju turite 
sureguliuoti „Bluetooth“ įrenginio garsą 
atskirai, kad galėtumėte muziką klausyti 
norimu garsu.

„Bluetooth“ įrenginys negali rasti ausinių.

 • Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau 
suporuoto įrenginio. Atjunkite prijungtą 
įrenginį arba pasitraukite iš jo veikimo 
diapazono.

 • Poravimas nustatytas iš naujo arba ausinės 
anksčiau buvo suporuotos su kitu įrenginiu. 
Suporuokite su „Bluetooth“ įrenginiu 
dar kartą pagal aprašymą instrukcijoje. 
(Žr. „Ausinių poravimas su „Bluetooth“ 
įrenginiu pirmą kartą“ psl. 6).

„Bluetooth“ ausinės prijungtos prie mobiliojo 
telefono stereofunkcijos per „Bluetooth“, 
tačiau muzika girdisi tik per mobiliojo 
telefono garsiakalbį. 

Daugiau informacijos galite rasti mobiliojo 
telefono instrukcijoje. Pasirinkite galimybę 
muziką klausyti per ausines.

Garso kokybė bloga, girdisi traškėjimas.

 • „Bluetooth“ įrenginys yra už veikimo 
diapazono ribų. Sumažinkite atstumą 
tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba 
pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

 • Įkraukite ausines.

Norėdami gauti išsamią informaciją internetu, apsilankykite www.philips.com/support.

www.philips.com/support
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