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1 Добре дошли
С Bluetooth слушалката SHB1400 на Philips можете да 
провеждате по удобен начин безжични разговори със свободни 
ръце. Меката и ергономично проектирана микрокапсула 
осигурява целодневно удобство при носене и можете лесно 
да презаредите слушалката на компютър или с USB зарядно 
устройство.
Отделете няколко минути да научите нещо повече за Bluetooth 
слушалката на Philips, за да получите максимално удоволствие от 
използването й.
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Безопасност за слуха

 
Опасност

За да избегнете увреждане на слуха си, ограничете времето, през което слушате  •
силен звук през слушалки, и задайте безопасно ниво на силата на звука. Колкото е 
по-силен звукът, толкова по-кратко е времето за безопасно слушане.

При всички случаи следвайте следните напътствия, когато 
ползвате слушалката.

Слушайте с разумна сила на звука за разумни интервали от • 
време.
Внимавайте да не увеличавате непрекъснато силата на • 
звука при адаптирането на слуха ви.
Не увеличавайте силата на звука дотолкова, че да не • 
чувате какво става около вас.
Трябва да бъдете внимателни или временно да спрете • 
използването в потенциално опасни ситуации.
Прекомерно звуково налягане от микрослушалки и • 
слушалки може да доведе до загуба на слух.
Трябва да бъдете внимателни или временно да спрете • 
използването в потенциално опасни ситуации.
За ваша безопасност, избягвайте отвличане на вниманието • 
с телефонни разговори, докато сте в повишен трафик или 
други потенциално опасни обстоятелства.

Електрически, магнитни и 
електромагнитни полета (ЕМП)
1.  Royal Philips Electronics произвежда и продава много изделия, 

предназначени за потребителите, които - като всяка друга 
електронна апаратура - могат да излъчват и приемат 
електромагнитни сигнали.

2.  Един от водещите делови принципи на компанията Philips 
е в нашите изделия да се вземат всички необходими мерки 
за безопасност, да се придържаме към всички приложими 
изисквания на закона и да бъдем в съответствие с всички 
стандарти за електромагнитни смущения, налични към момента 
на произвеждане на изделията.

3.  Philips има за правило да разработва, произвежда и продава 
изделия, които не са вредни за здравето.

4. Philips потвърждава, че съгласно съвременните научни данни, 
при правилно използване на неговите изделия в съответствие с 
тяхното предназначение, те са безопасни.
5.  Philips играе активна роля в разработването на международни 

стандарти за електромагнитни смущения и за безопасност, 
което на свой ред позволява на Philips да предвижда бъдещото 
развитие на стандартизацията с оглед ранното й внедряване в 
своите изделия.

Обща информация
За да избегнете повреда или неизправност:
• Не излагайте слушалката на прекомерна топлина.
• Не изпускайте слушалката.
• Уредът не трябва да се излага на капки или разливане.
• Не потапяйте слушалката във вода.

•  Не използвайте препарати за миене, съдържащи спирт, амоняк, 
бензен или абразивни вещества.

•  Ако трябва да почистите уреда, използвайте мека кърпа, при 
нужда навлажнена с минимално количество вода или разреден 
мек сапун.

За температурите на работа и съхранение
•  Не използвайте и не съхранявайте на места, където 

температурата е под -15ºC (5ºF) или над 55ºC (131ºF), тъй като 
това може да съкрати експлоатационния срок на батерията.

•  Вградената батерия не трябва да се излага на прекомерно 
нагряване, например слънчева светлина, огън и подобни.

Изхвърляне на стар продукт
Продуктът е разработен и произведен от висококачествени 
материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и 
използвани повторно. 

  
Когато символът на зачеркнатата кръгла кофа за боклук е 
прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е обхванат 
от Директива 2002/96/ЕО:
Информирайте се за местната система за разделно събиране на 
отпадъци за електрически и електронни продукти.
Действайте съобразно местните правила и не изхвърляйте 
старите си продукти заедно с норманите битови отпадъци. 
Правилното изхвърляне на стария продукт помага за 
предотвратяването на потенциални негативни последици за 
околната среда и човешкото здраве.

Изхвърляне на батерията
Продуктът съдържа батерии, обхванати от Директива 
2006/66/ЕО. Тези батерии не могат да се изхвърлят заедно с 
обикновените битови отпадъци.
Информирайте се за местните правила за разделно събиране 
на батерии, тъй кто правилното им изхвърляне помага за 
предотвратяването на потенциални негативни последици за 
околната среда и човешкото здраве.

Забележка за Европейския съюз

  
С настоящото Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, декларира, 
че Bluetooth слушалката Philips SHB1400 е в съответствие с 
основните изисквания и другите приложими разпоредби на 
Директива 1999/5/EC. Това изделие е конструирано, изпитано и 
произведено съгласно Европейската R&TTE директива 1999/5/
EC.

Търговски марки
Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics 
N.V. или на съответните си притежатели. Марката и логото на 
Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване 
на тези марки от Koninklijke Philips Electronics N.V. става по лиценз. 



6 BG

3 Какво има в кутията

  
Bluetooth слушалка SHB1400 на Philips• 

 
Окачалка за ухо• 

  
Краткото ръководство за работа• 

Съвместимост
Слушалката е съвместима с мобилни телефони, поддържащи 
Bluetooth. Тя включва Bluetooth версия 2.1+EDR, но работи 
и с устройства, използващи други версии на Bluetooth, които 
поддържат профила за слушалки (HSP) или профила за свободни 
ръце (HFP) на Bluetooth.
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слушалката

 
a Тяло на слушалката

b VOL -/VOL +: Бутон за сила на звука

c Светодиод

d : Функционален бутон

e Микрофон

f USB накрайник

a

b

c

d

e

f
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5 Начални стъпки

Зареждане на слушалката

Забележка

Завършете разговора си, преди да заредите слушалката, тъй като при  •
свързването й за зареждане захранването се изключва. 
По време на зареждане можете да работите със слушалката както  •
обикновено.

1 Свалете USB накрайника.

 
2 Поставете слушалката във включен USB порт на компютър 

или в захранващ адаптер с USB изход.

 
По време на зареждане светодиодът свети в червено.  »
Светодиодът угасва, когато слушалката се зареди 
напълно.

Съвет

Обикновено пълното зареждане отнема 2 часа. •

Свързване в двойка на слушалката с 
мобилен телефон
Преди да използвате слушалката с мобилен телефон за първи 
път, свържете я в двойка с него. При успешно свързване в двойка 
между слушалката и мобилния телефон се установява единична 
шифрована връзка. Слушалката запазва в паметта си последните 
осем връзки. Ако опитате да свържете в двойка повече от осем 
устройства, връзката за първото свързано устройство се заменя 
с новата.
1 Проверете дали слушалката е заредена и изключена.
2 Проверете дали мобилният телефон е включен и неговата 

функция за Bluetooth е активирана.
3 Натиснете , докато светодиодът започне да мига 

последователно в червено и синьо. Не спирайте да 
натискате бутона след като сте видели само синия 
светодиод.

Слушалката е в режим за свързване в двойка, който  »
продължава пет минути.

4 Свържете в двойка слушалката с мобилния телефон. За 
подробна информация направете справка в ръководството 
за потребителя на мобилния телефон.

По-долу е показано примерно свързване в двойка.
1 Потърсете слушалката в менюто за Bluetooth на мобилния 

телефон.
2 От намерените устройства изберете Philips SHB1400.

Въведете “• 0000” (4 нули), ако получите подкана 
да въведете pin кода на слушалката. На мобилни 
телефони, използващи Bluetooth 2.1+EDR или по-
нова версия, може да не е необходимо да въвеждате 
парола.

 
Когато свързването в двойка е успешно, се чува дълъг  »
звуков сигнал и светодиодът на слушалката започва да 
мига в син цвят на всеки 3 секунди.

 
Settings Connectivity

Select Back

Enter Password

Settings
Devices Found

Select Back

Philips SHB1400

Settings Connectivity
Bluetooth

Select Back

Add
Bluetooth
device
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слушалката

1 Поставете микрокапсулата в ухото си и завъртете 
слушалката нагоре или надолу, докато прилегне плътно в 
ухото ви.

 
По желание (с окачалка за ухо)
За най-сигурно прилягане можете да закачите окачалката за ухо. 
Вкарайте сферичния шарнир между микрокапсулата и корпуса на 
слушалката.
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7 Използване на 
слушалката

Свързване на слушалката с мобилен 
телефон
1 При включен мобилен телефон, натиснете , докато 

светодиодът светне, за да включите слушалката. 
След като бъде включена, слушалката се свързва  »
автоматично с последното устройство, с което е била 
свързана. 
Ако последното устройство не е достъпно, слушалката  »
опитва да се свърже с предпоследното устройство, с 
което е била свързана. Ако не успее да открие това 
устройство, търси всички свързвани в двойка устройства 
по реда на последната им употреба, докато намери 
устройство, с което да се свърже. Слушалката запаметява 
до 8 свързвани в двойка устройства.

Ако включите мобилния телефон или неговата функция за 
Bluetooth след включването на слушалката, свържете слушалката 
от менюто за Bluetooth на мобилния телефон.

Автоматично пестене на енергия
Ако в рамките на пет минути слушалката не успее да намери 
Bluetooth устройство в обхват, с което да се свърже, тя ще се 
изключи автоматично, за да се пести зарядът на батерията.

Управление на разговори
Включване и изключване на 
слушалката

Натиснете , докато светодиодът 
се включи или изключи.

Проверка на батерията Задръжте VOL + и VOL - 
едновременно натиснати.
> 50%: 1 мигане в синьо
< 50%: 2 мигания в червено
< 25%: 3 мигания в червено

Отговор и прекратяване 
на повикване

Натиснете .

Регулиране на силата на 
звука

Натиснете VOL +/VOL -.

Повторно набиране на 
последния номер

Натиснете бързо  два пъти.

Отхвърляне на повикване Задръжте .
Активиране на гласово 
набиране

Задръжте  до звуков сигнал.

Прехвърляне на повикване 
към мобилен телефон

Задръжте  по време на 
повикване.

Изключване на микрофона Натиснете  бързо два пъти по 
време на повикване.

Управление на тристранни разговори
Ако мобилният ви телефон и мобилният ви оператор поддържат 
тристранни разговори, можете да управлявате тези разговори от 
слушалката.

За да задържите активното 
повикване и да приемете чакащо 
повикване

Натиснете , докато 
получавате второто 
повикване.

За да прекратите активното 
повикване и да приемете чакащо 
повикване

Задръжте , докато 
получавате второто 
повикване.

За да размените активното и 
задържаното повикване

Натиснете  по време на 
повикване.

За да прекратите активното и да 
приемете задържаното повикване

Задръжте  до звуков 
сигнал.

За да прекратите задържаното 
повикване

Натиснете  и VOL - до 
звуков сигнал.

За да добавите задържаното 
повикване към активно повикване

Натиснете  и VOL + до 
звуков сигнал.

Светодиодни и звукови обозначения
Червеният и синият светодиод 
мигат последователно.

Слушалката е готова за 
свързване в двойка.

Синият светодиод мига веднъж на 
всеки 3 секунди.

Слушалката е свързана с 
телефона.

Червеният светодиод мига два 
пъти на всеки 5 секунди.

Слушалката не е 
свързана.

Синият светодиод мига веднъж на 
всяка половин секунда.

Има входящо или 
изходящо повикване.

Синият светодиод мига веднъж на 
всяка секунда.

Слушалката е активна 
при повикване.

Червеният светодиод мига три 
пъти и издава два звукови сигнала 
всяка минута.

Зарядът на батерията е 
слаб.

Постоянен червен светодиод Слушалката се зарежда.
Светодиодът не свети. Слушалката е изключена 

или зареждането е 
приключило.

Слушалката издава звуков сигнал 
на всеки 5 секунди

Микрофонът е изключен.
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продукта

Директно зареждане от USB• 
Време за разговори: до 7 часа• 
Време в режим на готовност: до 150 часа• 
Типично време за пълно зареждане: 2 часа• 
Акумулаторна литиево-полимерна батерия (78 mAh)• 
Bluetooth 2.1+EDR, HSP – Headset Profile 1.1 (профил за • 
слушалки), HFP Hands-Free Profile 1.5 (профил за свободни 
ръце)
Радиус на действие: до 10 метра (33 фута)• 
Автоматично изключване• 
Проверка на състоянието на батерията• 
Поддържа гласово набиране, повторно набиране, • 
тристранни разговори, изключване на микрофона

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
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Качеството на звука е лошо и се чуват 
пукащи шумове.
Източникът на Bluetooth аудио е извън обхват.

Намалете разстоянието между слушалката и източника на • 
Bluetooth аудио или премахнете преградите между тях. 
Може да има положителен ефект, ако носите мобилния 
телефон от същата страна, като слушалката, в случай че го 
носите в джоба си

Микрокапсулата не е поставена правилно.
Проверете дали поставяте микрокапсулата така, както е • 
описано в това ръководство за потребителя, със звуковата 
тръба насочена леко нагоре. След това завъртете 
слушалката в ухото си, като същевременно я натискате 
леко, докато прилегне плътно.
За допълнителна стабилност опитайте окачалката за ухо.• 

9 Често задавани въпроси

Bluetooth слушалката не се включва.
Батерията е изтощена.

Заредете слушалката.• 

Няма връзка с мобилен телефон.
Bluetooth е изключен.

Разрешете функцията за Bluetooth на мобилния телефон • 
и включете мобилния телефон преди да включите 
слушалката.

Свързването в двойка не работи.
Слушалката не е в режим за свързване в двойка.

Следвайте стъпките, описани в това ръководство за • 
потребителя. 
Трябва да видите светодиодния индикатор да мига • 
последователно в червен и син цвят, преди да отпуснете 
бутона . Не спирайте да натискате бутона след като сте 
видели само синия светодиод.

Мобилният телефон не може да открие 
слушалката.
Възможно е слушалката да е свързана в двойка с друго 
устройство.

Изключете свързаното в момента устройство или го • 
преместете извън обхват.

Свързването в двойка може да е отменено или слушалката да е 
била свързана в двойка с друго устройство.

Свържете отново в двойка слушалката с мобилния • 
телефон, както е описано в ръководството за 
потребителя.

Гласовото или повторното набиране не 
работят.
Вашият мобилен телефон може да не поддържа тази функция.

Другият участник в разговора не ме 
чува, а аз чувам звуков сигнал на всеки 
няколко секунди.
Микрофонът е изключен.

Натиснете бързо •  два пъти, за да включите микрофона.



 
 
 
 
Philips Consumer Lifestyle 

 

 

 

_ 

_ 

_ 

   

Philips Consumer Lifystyle        AMB 544-9056 
 
 

 

 

AQ95-56F-1214KR_2       2009 
........................................................    ........................................................................... 
(Report No. / Numéro du Rapport) (Year in which the CE mark is affixed / Année au cours 

de laquelle le marquage CE a été apposé) 
 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
(DECLARATION DE CONFORMITE CE) 

 
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 

(Name / Nom de l’entreprise) 
 

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 
(address / adresse) 

 
Declare under our responsibility that the electrical product(s): 
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s)  produit(s) électrique(s):) 

 
PHILIPS      SHB1400/00, SHB1400/10 
....................................................................... ........................................................... 
 (brand name, nom de la marque)      (Type version or model, référence ou modèle) 
 
Bluetooth Headset 
.............................................................................................. 
 (product description, description du produit) 

 
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes) 
 

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme) 
 
IEC 60065:2002+A1 
EN 60065:2002+A1+A11 
EN 300 328 V1.7.1 
EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-17 V1.3.2 
EN 50371:2002 
EN 62807:2003 
 

Following the provisions of : 
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)  
  

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)  

 
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC 
Permanent Documents 
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) 
 

The Notified Body  ............................................................  performed ............................................... 
(L’Organisme Notifié)   (Name and number/ nom et numéro)           (a effectué)  (description of intervention /  

description de l’intervention)   
                    

 And issued the certificate, .................................................................  
(et a délivré le certificat)  (certificate number / numéro du certificat) 

 
Remarks:  
(Remarques:) 
 
 

 
 
...........................................................   ............................................................................................ 
 (place,date / lieu, date)    (signature, name and function / signature, nom et fonction) 

BABT (CE0168) Notified Body Statement of Opinion 

NC14463 i01  

  Drachten, The Netherlands 
04/11/2010 
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