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1 Svarīgi 
drošības 
noteikumi

Austiņu lietošanas laikā noteikti ievērojiet 
tālāk dotos norādījumus.
• Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu 

laika periodu.
• Esiet piesardzīgs, lai nepārtraukti 

nepalielinātu skaļumu, kad dzirde 
pielāgojas.

• Neizmantojiet tik lielu skaļumu, ka 
nevar dzirdēt, kas notiek apkārt.

• Jāievēro piesardzība vai īslaicīgi 
jāpārtrauc lietošana potenciāli 
bīstamās situācijās.

• Pārmērīgs skaņas spiediens no 
austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.

• Austiņu lietošana ar aizsegtām abām 
ausīm braukšanas laikā nav ieteicama 
un dažos apgabalos var būt 
nelikumīga.

• Savas drošības labad, atrodoties 
satiksmē vai citā potenciāli bīstamā 
vidē, izvairieties no mūzikas vai tālruņa 
zvaniem.

Bīstamība

 Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, 
ierobežojiet austiņu lietošanas laiku lielā 
skaļumā un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo 
skaļāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās 
laiks.

Klausīšanas drošība

Vispārējā informācija
Lai izvairītos no bojājumiem vai 
nepareizas darbības:

Ekspluatācijas un uzglabāšanas 
temperatūra un mitrums
• Uzglabāt vietā, kur temperatūra ir no 

–20 °C (–4 °F) līdz 50 °C (122 °F) ar līdz 
90 % relatīvo mitrumu.

• Darbiniet vietā, kur temperatūra ir no 
0 °C (32 °F) līdz 45 °C (113 °F) ar līdz 
90 % relatīvo mitrumu.

• Augstas vai zemas temperatūras 
apstākļos baterijas darbmūžs var būt 
īsāks.

• Nomainot bateriju ar nepareiza tipa 
bateriju, pastāv risks nopietni sabojāt 
austiņas un bateriju (piemēram, dažu 
veidu litija bateriju gadījumā)

Uzmanību!
 Nepakļaujiet austiņas pārmērīga karstuma 

iedarbībai.
 Nenometiet austiņas.
 Uz austiņām nekas nedrīkst uzpilēt vai 

uzšļakstīties. (Skatiet konkrētā produkta IP 
aizsardzības klasi.)

 Neļaujiet austiņas iemērkt ūdenī.
 Neuzlādējiet austiņas, kad ir slapjš savienotājs vai 

ligzda
 Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, 

amonjaku, benzolu vai abrazīvus līdzekļus.
 Ja nepieciešama tīrīšana, produkta tīrīšanai 

izmantojiet mīkstu drāniņu, kas vajadzības 
gadījumā ir samitrināta ar minimālu ūdens 
daudzumu vai atšķaidītām maigām ziepēm.

 Integrēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam 
karstumam, piemēram, saules gaismai, ugunij vai 
tamlīdzīgiem apstākļiem.

 Eksplozijas risks, ja baterija tiek nepareizi 
nomainīta. Nomainiet tikai ar tāda paša vai 
līdzvērtīga tipa bateriju.

 Lai panāktu atbilstību norādītajai IP aizsardzības 
klasei, uzlādēšanas ligzdas vāciņam ir jābūt 
aizvērtam.

 Baterijas izmešana ugunī vai karstā cepeškrāsnī 
vai baterijas mehāniska saspiešana vai sagriešana 
var izraisīt sprādzienu.

 Baterijas atstāšana ārkārtīgi augstas 
temperatūras apkārtējā vidē var izraisīt 
sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes 
noplūdi.

 Baterija, kura pakļauts ārkārtīgi zemam gaisa 
spiedienam, var izraisīt sprādzienu vai 
uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
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2 True bezvadu 
austiņas

Kārbas saturs

Philips True bezvadu austiņas Philips 
TAT4507

Apsveicam ar pirkumu, un iepazīstieties ar 
Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips 
piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu 
produktu vietnē www.philips.com/welcome.
Izmantojot šīs Philips True bezvadu 
austiņas, jūs varat:
• ērti izmantot bezvadu brīvroku 

sistēmu tālruņa zvaniem;
• klausīties un kontrolēt mūziku, 

izmantojot bezvadu sistēmu;
• pārslēgties starp tālruņa zvaniem un 

mūziku.

Austiņu gumijas uzmavas nomaiņai x 3 pāri

USB-C uzlādes kabelis (tikai uzlādēšanai)

Citas ierīces

Īsa lietošanas pamācība

Vispasaules garantija

Drošības brošūra

Headphones

Series

CTN

Mobilais tālrunis vai ierīce (piemēram, 
piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth 
adapteri, MP3 atskaņotāji utt.), kas 
atbalsta Bluetooth un ir saderīgi ar 
austiņām.
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True bezvadu austiņu 
pārskats

 LED indikators (austiņas)

 Daudzfunkciju skārienpoga (MFT)

 USB-C uzlādes ligzda

 LED indikators (uzlādes kaste)

 LED indikators (BT savienošana pārī 
un atiestatīšana)

 Bluetooth savienošanas pāra poga

1

6

5

2

3 4
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3 Lietošanas 
sākšana

Baterijas uzlāde

 Pirms austiņu lietošanas ievietojiet tās uzlādes 
kastē un uzlādējiet bateriju 2 stundas, lai 
nodrošinātu optimālu baterijas jaudu un 
kalpošanas laiku.

 Lai izvairītos no bojājuma, izmantojiet tikai 
oriģinālo USB-C uzlādes kabeli.

 Pirms uzlādes sākšanas pabeidziet runāt pa 
tālruni. Austiņu pievienošana uzlādes ierīcei 
izslēdz austiņas.

Piezīme

Uzlādes kaste

Pievienojiet vienu USB-C kabeļa galu 
uzlādes kastei un otru galu strāvas 
avotam.

 Uzlādes kaste kalpo kā pārnēsājama rezerves 
baterija austiņu uzlādēšanai. Kad uzlādes kaste ir 
pilnībā uzlādēta, tā pilnībā uzlādēs austiņas 3 
reizes.

Padoms

Austiņas

Izņemiet austiņas un noņemiet izolācijas 
uzlīmes.
Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes kastē 
un aizveriet vāciņu, pēc tam sāciet 
austiņu uzlādi.

 Parasti pilna uzlāde notiek 2 stundu laikā 
(austiņām vai uzlādes kasti), izmantojot USB 
kabeli.

Padoms
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Valkāšana
Izvēlieties piemērotas austiņu uzmavas, 
lai tās vislabāk iegultu ausīs.

Cieša un droša iegulšana ausīs nodrošina 
vislabāko skaņas kvalitāti un trokšņu 
slāpēšanu.

Austiņu savienošana pārī 
ar Bluetooth ierīci pirmo 
reizi

Pārbaudiet, ar kuru no šīm austiņu 
uzmavām ir vislabākā skaņa un 
visērtākā valkāšana.

Tiek nodrošināti 3 izmēru maināmi 
ausu uzgaļu vāciņi: lieli, vidēji un 
mazi.

L M S

1

2

Apskatiet, kura austiņa ir paredzēta 
kreisajai ausij un kura austiņa ir 
paredzēta labajai ausij.

Ievietojiet austiņas ausīs un nedaudz 
pagrieziet, līdz tiek panākta droša 
piegulšana.

Austiņu ievietošana

Ieslēdziet savas Bluetooth ierīces 
Bluetooth funkciju.

Savienojiet austiņas pārī ar Bluetooth 
ierīci. Skatiet savas Bluetooth ierīces 
lietotāja rokasgrāmatu.

 Ja pēc ieslēgšanas austiņas nevar atrast nevienu 
iepriekš pievienotu Bluetooth ierīci, tās 
automātiski pārslēgsies uz savienošanas pārī 
režīmu.

Abu austiņu LED indikatori 
pārmaiņus mirgo baltā un zilā 
krāsā

Austiņas tagad ir savienošanas pārī 
režīmā un ir gatavas savienošanai 
pārī ar Bluetooth ierīci
(piemēram, mobilo tālruni).

03"

1

2

1

2

Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi 
uzlādētas un izslēgtas.

Atveriet uzlādes kastes vāciņu. 
Piespiediet un aptuveni 3 sekundes 
turiet savienošanas pārī pogu.

3

4

Piezīme



Viena austiņa (mono režīms)
Izņemiet no uzlādes kastes labo vai 
kreiso austiņu, lai izmantotu to 
monofoniskās skaņas režīmā. Austiņa 
automātiski ieslēgsies.

Philips TAT4507

Nākamajā piemērā parādīts, kā savienot 
pārī austiņas ar Bluetooth ierīci.

Ieslēdziet savas Bluetooth ierīces 
Bluetooth funkciju, atlasiet Philips 
TAT4507.

Ja parādās uzvedne, ievadiet austiņu 
paroli “0000” (4 nulles). Ierīcēm, 
kurās ir Bluetooth 3.0 vai jaunāka 
versija, parole nav jāievada.

1

2

 Mono režīmā balss palīgs ir atspējots.
 Izņemiet otro austiņu no uzlādes kastes, un tās 

tiks automātiski savienotas pārī.
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Piezīme

 Austiņu atmiņā var saglabāt 4 ierīces. Ja mēģināt 
savienot pārī vairāk nekā 4 ierīces, agrākā pārī 
savienotā ierīce tiek aizstāta ar jaunu.

Austiņu savienošana pārī 
ar citu Bluetooth ierīci
Ja vēlaties savienot pārī citu Bluetooth 
ierīci ar austiņām, vienkārši ievietojiet tās 
savienošanas pārī režīmā (nospiediet 
pogu uz kastes 3 sekundes, kad abas 
austiņas atrodas iekšā un vāciņš ir 
atvērts), pēc tam atrodiet otro ierīci, kā 
parasti savienojiet pārī.

Piezīme



Citus ANC režīmus var ieslēgt ar 
dubultskārienu pie labās austiņas.
• ANC funkcija tiek automātiski 

aktivizēta, ievietojot austiņu ausī.
• Divreiz pieskaroties daudzfunkciju 

skārienpogai, ieslēdzas uzmanības 
režīms.

• Vēlreiz pieskaroties daudzfunkciju 
skārienpogai, ANC funkcija izslēdzas.

Uzdevums

ANC iesl. Labā 
austiņa

Labā 
austiņa

Dubultskāriens

DubultskāriensUzmanības 
režīms

ANC izsl. Labā 
austiņa

Labā 
austiņa

Dubultskāriens

Pieskaršanās 
turpināšana 
pēc 
pīkstiena

Ātra 
uzmanības 
pievēršana

Daudzfunk-
ciju 
skārienpoga 

Darbība

ANC vadība (aktīvā trokšņu 
slāpēšana)

Iespējot ANC

ANC iesl.

Uzmanības 
režīmsANC izsl.

 Austiņas nevar pievienot pie vairākām ierīcēm 
vienlaikus. Ja jums ir divas pārī savienotas 
Bluetooth ierīces, ieslēdziet Bluetooth funkciju 
tikai tai ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienoju-
mu.

 Ja pēc austiņu ieslēgšanas ieslēdzat Bluetooth 
ierīces Bluetooth funkciju, jums ir jāatver ierīces 
Bluetooth izvēlne un manuāli jāsavieno austiņas 
ar ierīci

 Ja austiņām neizdodas izveidot savienojumu ar 
kādu Bluetooth ierīci 3 minūšu laikā, tās 
automātiski izslēgsies, lai taupītu baterijas 
darbības laiku.

 Dažās Bluetooth ierīcēs savienojums var nebūt 
automātisks. Šādā gadījumā jums ir jāatver ierīces 
Bluetooth izvēlne un manuāli jāpievieno austiņas 
ar Bluetooth ierīci.

Mirgo zils LED indikators
Austiņas meklēs pēdējo pievienoto 
Bluetooth ierīci un automātiski 
izveidos tai savienojumu. Ja pēdējā 
pievienotā ierīce nav pieejama, 
austiņas pāries savienošanas pārī 
režīmā.

4 Austiņu 
lietošana

Ieslēdziet savas Bluetooth ierīces 
Bluetooth funkciju.

Atveriet uzlādes kastes vāciņu.

Austiņu pievienošana 
Bluetooth ierīcei

Padoms

Piezīme

1

2

 Austiņu izņemšana automātiski aktivizē miega 
režīmu. Ievietojot austiņas atpakaļ, tās atkal 
pārslēdzas aktīvajā režīmā.

Padoms
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DarbībaUzdevums Poga
Kreisā 
austiņa

Balss palīga 
(Siri/Google) 
aktivizēšana

Balss palīgs

Lai ieslēgtu, 
izņemiet 
austiņas no 
uzlādes 
kastes

Uzdevums

Austiņu 
ieslēgšana

Austiņu 
izslēgšana

Ieslēgšana/izslēgšana
Daudzfunk-
ciju 
skārienpoga 

Darbība

Zvanu un mūzikas 
pārvaldīšana
Mūzikas vadība

Mūzikas 
atskaņošana 
vai 
pauzēšana
Nākamā 
dziesma

Labā 
austiņa

Kreisā 
austiņa

Pieskaršanā
s trīs reizes

Iepriekšējā 
dziesma

Pieskaršanās 
trīs reizes

Skaļuma 
regulēšana 
+/-

Ar mobilā 
tālruņa 
vadības 
ierīcēm

Labā 
austiņa

Uzdevums Daudzfunk-
ciju 
skārienpoga 

Darbība

Zvanu kontrole

Atbildēšana 
uz zvanu/ 
zvanītāja 
pārslēgšana 
zvana laikā
Zvana 
beigšana/ 
zvana 
noraidīšana

Labā 
austiņa

Labā 
austiņa

Dubultskāriens

Uzdevums Daudzfunk-
ciju 
skārienpoga 

Darbība

Kreisā 
austiņa

Balss palīga 
izslēgšana

Viens 
pieskāriens

Lai izslēgtu, 
ievietojiet 
austiņas 
atpakaļ 
uzlādes kastē

Pieskaršanās 
un turēšana 1 
sekundi

Pieskaršanās 
un turēšana 1 
sekundi

Pieskarieties 
un turiet 
nospiestu 2 
sekundes

Indikators

Austiņu LED indikatora 
statuss

Austiņu statuss

Austiņas ir 
pievienotas 
Bluetooth ierīcei
Austiņas ir gatavas 
savienošanai pārī

Austiņas ir ieslēg-
tas, bet nav 
pievienotas 
Bluetooth ierīcei

Zems baterijas 
uzlādes līmenis 
(austiņas)

Pārmaiņus mirgo 
zils un balts LED 
indikators
Balts LED indikators 
nomirgo ik pēc 1 
sekundes 
(automātiski 
izslēdzas pēc 3 
minūtēm)

Balts LED 
indikators nomirgo 
ik pēc 2 sekundēm

Baterija ir pilnīgi 
uzlādēta (uzlādes 
kaste)

Zils LED indikators 
2x nomirgo ik pēc 5 
sekundēm
Apskatiet LED 
indikatoru uz 
kastes
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Uzlādes kastes LED 
indikatora statuss
Uzlādes laikā Indikators

Mazs baterijas 
uzlādes līmenis

Salīdzinoši 
apmierinošs 
baterijas uzlādes 
līmenis

Iedegas balts LED 
indikators

Iedegas dzeltens 
LED indikators

Mazs baterijas 
uzlādes līmenis

Izsl.

Notiek lietošana 
un vāciņš ir 
atvērts

Indikators

Salīdzinoši 
apmierinošs 
baterijas uzlādes 
līmenis

Dzeltens indikators 
lēni nomirgo 4 
reizes
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5 Austiņu 
atiestatīšana

Savā Bluetooth ierīcē atveriet 
Bluetooth izvēlni un noņemiet 
Philips TAT4507 no ierīču saraksta.

Izslēdziet savas Bluetooth ierīces 
Bluetooth funkciju.

Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes 
kastē, aizveriet un vēlreiz atveriet 
vāciņu.

Divreiz piespiediet pogu, kas atrodas 
uz kastes.

Izpildiet darbības, kas aprakstītas 
sadaļā “Austiņu izmantošana — 
savienojiet austiņas ar savu Bluetooth 
ierīci”.

Savienojiet austiņas pārī ar Bluetooth 
ierīci un atlasiet ierīci Philips 
TAT4507.

Ja rodas kāda problēma, savienojot pārī, 
vai savienojuma problēma, varat veikt 
tālāk norādītās darbības, lai atiestatītu 
austiņas uz rūpnīcas noklusējuma vērtību.

Ja no austiņām nav atbildes, varat veikt 
tālāk norādītās darbības, lai atiestatītu 
austiņu aparatūru.

Pieskarieties un 10 sekundes turiet 
nospiestu daudzfunkciju skārienpogu.

6 Tehniskie dati

• Mūzikas atskaņošanas laiks (ANC iesl.): 
5+16 stundas 
Mūzikas atskaņošanas laiks (ANC izsl.): 
6+20 stundas

• Uzlādes laiks: 2 stundas
• Litija jonu baterija – 40 mAh katrai 

austiņai; litija jonu baterija – 450 mAh 
uzlādes kastei

• Bluetooth versija: 5.2
• Saderīgi Bluetooth pro�li:

• HFP (brīvroku pro�ls)
• A2DP (uzlabotas audio sadales 

pro�ls)
• AVRCP (audio un video tālvadības 

pro�ls)
• Atbalstītais audio kodeksi: SBC, AAC
• Frekvenču diapazons: 2,402–2,480 GHz
• Raidītāja jauda: < 10 dBm
• Darbības diapazons: līdz 10 metriem 

(33 pēdām)
• USB-C ports uzlādei
• Brīdinājums par zemu baterijas uzlādes 

līmeni: pieejams

 Speci�kācijas var mainīt bez paziņojuma.

Piezīme

1

2

3

4

5

6
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7 Paziņojums

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited 
paziņo, ka šis produkts atbilst atbilst of RED 
Directive 2014/53/EU and UK Radio 
Equipment Regulations SI 2017 No 1206 
būtiskajām prasībām būtiskajām prasībām 
un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Jūs 
varat atrast atbilstības deklarāciju vietnē 
www.philips.com/support.

Atbilstības deklarācija

Atbrīvošanās no vecā 
produkta un baterijas

Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz 
izstrādājumu attiecas attiecas European 
Directive 2012/19/EU.

Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir 
iebūvēta uzlādējama baterija, uz kuru 
attiecas attiecas European Directive 
2013/56/EU un kuru nedrīkst izmest kopā 
ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Mēs 
ļoti iesakām nogādāt savu izstrādājumu 
o�ciālā savākšanas punktā vai Philips 
servisa centrā, lai profesionālis izņemtu 
uzlādējamo bateriju. Iepazīstieties ar 
vietējo elektrisko un elektronisko 
izstrādājumu un uzlādējamo bateriju 
atsevišķas savākšanas sistēmu. Ievērojiet 
vietējos noteikumus un nekad neizmetiet 
izstrādājumu un uzlādējamās baterijas 
kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. 
Pareiza veco izstrādājumu un uzlādējamo 
bateriju utilizācija palīdz novērst 
negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Integrētās baterijas 
izņemšana

• Pirms baterijas izņemšanas 
pārliecinieties, vai uzlādes kaste ir 
atvienota no USB uzlādes kabeļa.

Jūsu produkts ir izstrādāts un ražots no augstas 
kvalitātes materiāliem un komponentiem, 
kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Ja jūsu valstī nav elektronisko izstrādājumu 
savākšanas/pārstrādes sistēmas, jūs varat 
aizsargāt vidi, pirms austiņu izmešanas 
izņemot un pārstrādājot bateriju.
• Pirms baterijas izņemšanas 

pārliecinieties, vai austiņas ir 
atvienotas no uzlādes kastes.
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Atbilstība 
elektromagnētiskajiem 
laukiem
Šis produkts atbilst visiem 
piemērojamajiem standartiem un 
noteikumiem attiecībā uz 
elektromagnētisko lauku iedarbību.

Vides informācija
Visi nevajadzīgie iepakojumi ir izlaisti. Mēs 
esam centušies, lai iepakojums būtu viegli 
sadalāms trīs materiālos: kartons (kaste), 
putupolistirols (buferis) un polietilēns 
(maisiņi, aizsargājoša putu loksne).
Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus 
var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to 
demontē specializēts uzņēmums. Lūdzu, 
ievērojiet vietējos noteikumus par 
iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju 
un vecā aprīkojuma utilizāciju.

Paziņojums par atbilstību
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. 
Izmantošana ir atkarīga no diviem 
nosacījumiem.

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus 
traucējumus.

2. Šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie 
traucējumi, tostarp traucējumi, kas 
var izraisīt nevēlamu darbību.

FCC noteikumi
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par 
atbilstošu B klases digitālo ierīču 
ierobežojumiem saskaņā ar Federālās 
sakaru komisijas (Federal 
Communications Commission, FCC) 
noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir 
paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu 
aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, 
uzstādot dzīvojamo telpu. Šī ierīce 
ģenerē, izmanto un var izstarot 
radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek 

uzstādīta un lietota saskaņā ar lietošanas 
instrukciju, tā var radīt kaitīgus 
radiosakaru traucējumus.
Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā 
instalācijā neradīsies traucējumi. Ja šī 
ierīce rada kaitīgus traucējumus radio vai 
televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, 
izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājs tiek 
aicināts mēģināt novērst traucējumus, 
veicot vienu vai vairākus no tālāk minēta-
jiem pasākumiem.

Mainiet uztverošās antenas virzienu vai 
atrašanās vietu
Palieliniet attālumu starp aprīkojumu 
un uztvērēju
Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai ķēdē, 
kas atšķiras no tās, kurai ir pievienots 
uztvērējs
Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar 
izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV 
tehniķi

FCC paziņojums par pakļaušanu staroju-
mam:
Šī ierīce atbilst FCC radiācijas iedarbības 
ierobežojumiem, kas noteikti 
nekontrolētai videi.
Šo raidītāju nedrīkst novietot vai darbināt 
kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

Uzmanību! Lietotājs tiek brīdināts, ka 
izmaiņas vai modi�kācijas, kuras nav 
skaidri apstiprinājusi par atbilstību 
atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības 
izmantot ierīci.

Kanāda:
Šajā ierīcē ir iekļauts(-i) no licences 
atbrīvots(-i) raidītājs(-i)/uztvērējs(-i), kas 
atbilst Kanādas inovāciju, zinātnes un 
ekonomikas attīstības radioaparātu 
standartam(-iem) bez licences. 
Izmantošana ir atkarīga no diviem 
nosacījumiem. 1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt 
kaitīgus traucējumus. 2) Šai ierīcei ir 
jāpieņem visi saņemtie traucējumi, 
tostarp traucējumi, kas var izraisīt 
nevēlamu ierīces darbību.
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IC paziņojums par pakļaušanu 
starojumam:
Šī ierīce atbilst FCC radiācijas iedarbības 
ierobežojumiem, kas noteikti 
nekontrolētai videi.
Šo raidītāju nedrīkst novietot vai darbināt 
kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

L’émetteur/récepteur exempt de licence 
contenu dans le présent appareil est 
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts 
de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes : (1) L’appareil ne 
doit pas produire de brouillage; (2) 
L’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en 
compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
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8 Preču zīmes

Bluetooth® nosaukuma zīme un logotipi 
ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder 
uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un 
MMD Hong Kong Holding Limited 
jebkādā veidā šādas zīmes izmanto 
saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un 
tirdzniecības nosaukumi pieder to 
attiecīgajiem īpašniekiem.

Bluetooth

Siri ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta 
ASV un citās valstīs.

Siri

Google un Google Play ir Google LLC 
preču zīmes.

Google
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9 Bieži uzdotie 
jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.
Baterijas līmenis ir zems. Uzlādējiet 
austiņas.

Nevaru savienot Bluetooth Austiņas pārī 
ar Bluetooth ierīci.
Bluetooth ir atspējots. Iespējojiet funkciju 
Bluetooth savā Bluetooth ierīcē un 
ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat 
austiņas.

Savienošana pārī nedarbojas.
• Ievietojiet abas austiņas uzlādes kastē.
• Pārliecinieties, vai esat atspējojis 

funkciju Bluetooth visām iepriekš 
pievienotajām Bluetooth ierīcēm.

• Savā Bluetooth ierīcē izdzēsiet “Philips 
TAT4556” no Bluetooth saraksta.

• Savienojiet austiņas pārī (skatiet 
sadaļu “Austiņu savienošana pārī ar 
Bluetooth ierīci pirmo reizi” 6. lpp.).

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.
• Austiņas var būt pievienotas iepriekš 

pārī savienotajai ierīcei. Izslēdziet 
pievienoto ierīci vai pārvietojiet to 
ārpus diapazona.

• Iespējams, ka savienošana pārī ir 
atiestatīta vai arī austiņas ir iepriekš 
savienotas pārī ar citu ierīci. Vēlreiz 
savienojiet austiņas pārī ar Bluetooth 
ierīci, kā aprakstīts lietotāja 
rokasgrāmatā. (skatiet sadaļu “Austiņu 
savienošana pārī ar Bluetooth ierīci 
pirmo reizi” 6. lpp.).
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Manas Bluetooth austiņas ir savienotas 
ar Bluetooth stereo iespējotu mobilo 
tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai 
mobilā tālruņa skaļrunī.
Skatiet sava mobilā tālruņa lietotāja 
rokasgrāmatu. Atlasiet, lai klausītos 
mūziku, izmantojot austiņas.

Skaņas kvalitāte ir slikta un dzirdami 
krakšķi.
• Bluetooth ierīce atrodas ārpus 

uztveršanas zonas. Samaziniet 
attālumu starp austiņām un Bluetooth 
ierīci vai noņemiet šķēršļus starp tām.

• Uzlādējiet austiņas.

Skaņas kvalitāte ir slikta, straumējot no 
mobilā tālruņa, ir ļoti lēna vai 
straumēšana nedarbojas vispār.
Pārliecinieties, vai jūsu mobilais tālrunis 
ne tikai atbalsta (mono) HFP, bet arī 
atbalsta A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai 
jaunāku) (skatiet sadaļu “Tehniskie dati” 
11. lpp).

Abas austiņas ir savstarpēji 
atvienojušās.
• Ievietojiet abas austiņas uzlādes kastē 

un turiet vāciņu atvērtu.
• Īsi 3 reizes piespiediet pogu uz kastes.
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