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1 Vítejte
Díky sluchátkům Bluetooth Philips SHB1400 můžete využívat pohodlí 
bezdrátového telefonování handsfree. Měkké, ergonomicky tvarované 
koncovky sluchátek poskytují pohodlí při celodenním nošení a 
sluchátka je možné snadno nabíjet prostřednictvím počítače nebo 
USB nabíječky.
Věnujte několik minut přečtení informací o sluchátkách, abyste mohli 
svá sluchátka Bluetooth Philips maximálně využít.
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2 Důležité informace

Bezpečnost poslechu

 
Nebezpečí

Nepoužívejte sluchátka příliš dlouho při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost sluchátek na  •
bezpečnou úroveň. Předejdete tak poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je 
bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.
Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou • 
dobu.
Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.• 
Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli • 
zvuky v okolí.
V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení • 
přestaňte na chvíli používat.
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému • 
poškození sluchu.
V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení • 
přestaňte na chvíli používat.
Kvůli vaší bezpečnosti se nenechejte rušit telefonními hovory • 
v dopravě nebo v jiném potenciálně nebezpečném prostředí.

Elektrická, magnetická a elektromagnetická 
pole (EMP)
1.  Společnost Royal Philips Electronics vyrábí a prodává mnoho 

výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný 
elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat 
elektromagnetické signály.

2.  Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit 
u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní 
opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a 
dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby.

3.  Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez 
nepříznivých vlivů na lidské zdraví.

4.  Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně 
zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného 
stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

5.  Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních 
standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže 
předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do 
svých výrobků.

Obecné informace
Poškození a chybné funkci výrobku lze předejít:
• Nevystavujte sluchátka nadměrné teplotě.
• Nedopusťte, aby sluchátka upadla.
• Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
• Nedopusťte, aby byla sluchátka ponořena do vody.
•  Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, 

benzen nebo abrazivní látky.
•  Pokud je třeba, použijte k očištění výrobku měkký hadřík, v případě 

potřeby navlhčený minimálním množstvím vody nebo rozpuštěného 
jemného saponátu.

Informace o provozní teplotě a teplotách skladování
•  Nepoužívejte ani neskladujte přístroj v místě, kde je teplota nižší 

než -15 ºC nebo vyšší než 55 ºC, protože by se tím mohla zkrátit 
životnost akumulátoru.

•  Integrovaný akumulátor by neměl být vystavován nadměrnému 
teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.

Likvidace starého výrobku
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, 
které je možné recyklovat. 

  
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého 
kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu 
elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu 
s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku 
pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a 
zdraví lidí.

Likvidace baterií
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, 
které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná 
likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí 
a lidské zdraví.

Oznámení pro Evropskou unii

 
Společnost Philips Consumer Lifestyle, BU P&A tímto prohlašuje, že 
sluchátka Bluetooth Philips SHB1400 jsou v souladu se zásadními 
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/
EC. Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben podle evropské 
směrnice pro rádio-telekomunikační koncová zařízení (R&TTE) 
1999/5/EC.

Ochranné známky
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. 
nebo jejich náležitých vlastníků. Značka slova Bluetooth® a loga jsou 
vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Koninklijke 
Philips Electronics N.V. je používá s licencí. 
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3 Obsah dodávky

  
Sluchátka Bluetooth Philips SHB1400• 

 
Držák za uši• 

  
Stručná příručka• 

Kompatibilita
Sluchátka jsou kompatibilní s mobilními telefony podporujícími 
technologii Bluetooth. Podporují standard Bluetooth verze 2.1+EDR, 
ale budou fungovat také se zařízeními pracujícími s jinými verzemi 
standardu Bluetooth, které podporují profil Bluetooth sluchátek 
(HSP) nebo handsfree (HFP).
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4 Celkový pohled na 
sluchátka

 
a Kryt sluchátek

b VOL -/VOL +: Tlačítko hlasitosti

c Kontrolka LED

d : Funkční tlačítko

e Mikrofon

f Kryt rozhraní USB

a

b

c

d

e

f
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5 Začínáme

Nabíjení sluchátek

Poznámka

Než začnete sluchátka nabíjet, ukončete telefonní hovor, protože  •
připojením sluchátek ke zdroji nabíjení dojde k vypnutí jednotky. 
Během nabíjení lze se sluchátky normálně pracovat. •

1 Odklopte kryt rozhraní USB.

 
2 Zasuňte sluchátka do napájeného portu rozhraní USB 

v počítači nebo do napájecího adaptéru se zásuvkou rozhraní 
USB.

 
Během nabíjení začne červeně svítit kontrolka LED. Jakmile  »
budou sluchátka plně nabitá, červená kontrolka LED zhasne.

Tip

Obvykle trvá úplné nabití 2 hodiny. •

Spárování sluchátek s mobilním telefonem
Než sluchátka poprvé použijete s mobilním telefonem, je třeba 
je s telefonem spárovat. Úspěšným spárováním dojde k vytvoření 
unikátního zašifrovaného připojení mezi sluchátky a mobilním 
telefonem. Sluchátka uloží v paměti posledních osm připojení. Pokud 
se pokusíte spárovat více než osm zařízení, připojení pro nejstarší 
spárované zařízení se přepíše.
1 Zkontrolujte, zda jsou sluchátka nabitá a vypnutá.
2 Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý a je aktivovaná 

funkce Bluetooth.
3 Stiskněte a držte tlačítko , dokud nezačne kontrolka LED 

blikat střídavě červeně a modře. Pokud bude kontrolka LED 
svítit jen modře, držte tlačítko stále stisknuté.

Sluchátka jsou v režimu párování, který trvá pět minut. »

4 Spárujte sluchátka s mobilním telefonem. Podrobnosti najdete 
v návodu k obsluze mobilního telefonu.

Ukázka párování je znázorněna níže.
1 V nabídce Bluetooth mobilního telefonu vyhledejte tato 

sluchátka.
2 V nalezených zařízeních vyberte položku Philips SHB1400.

Pokud se zobrazí výzva k zadání kódu PIN sluchátek, • 
zadejte „0000“ (4 nuly). U mobilních telefonů používajících 
standard Bluetooth 2.1+EDR nebo vyšší je možné, že 
nebude třeba kód zadávat.

 
Pokud párování proběhne úspěšně, ozve se dlouhé pípnutí  »
a kontrolka LED na sluchátkách začne blikat modře každé 
3 sekundy.

 
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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6 Úprava sluchátek
1 Vložte koncovku sluchátka do ucha a otočte sluchátko nahoru 

nebo dolů, dokud nebude na uchu bezpečně držet.

 
Volitelně (s držákem za ucho)
Pro velmi bezpečné upevnění můžete připojit držák za uši. Stiskněte 
kulový kloub mezi koncovkou sluchátka a tělem sluchátka.

 



10 CS

7 Použití sluchátek

Připojení sluchátek k mobilnímu telefonu
1 Při zapnutém mobilním telefonu stiskněte a držte tlačítko , 

dokud se nerozsvítí kontrolka LED, abyste sluchátka zapnuli. 
Po zapnutí se sluchátka automaticky znovu připojí  »
k poslednímu zařízení, ke kterému byla připojena. 
Pokud není poslední připojené zařízení dostupné, pokusí se  »
sluchátka znovu připojit k předposlednímu zařízení, které 
k nim bylo připojeno. Jestliže nebude moci dané zařízení najít, 
pokusí se vyhledat všechna dříve spárovaná zařízení v pořadí 
podle jejich posledního použití, dokud není nalezeno zařízení, 
ke kterému se lze připojit. Ve sluchátcích je uloženo 8 dříve 
spárovaných zařízení.

Pokud zapnete mobilní telefon nebo jeho funkci Bluetooth po zapnutí 
sluchátek, připojte sluchátka z nabídky Bluetooth mobilního telefonu.

Automatická úspora energie
Pokud se sluchátkům nepodaří najít během pěti minut v dosahu 
žádné zařízení Bluetooth, ke kterému se lze připojit, automaticky se 
vypne kvůli úspoře energie akumulátoru.

Ovládání hovorů
Zapnutí/vypnutí 
sluchátek

Stiskněte a držte tlačítko , dokud se 
kontrolka LED nerozsvítí/nezhasne.

Kontrola akumulátoru Současně stiskněte a podržte tlačítka 
VOL + a VOL -.
>50 %: 1 bliknutí modře
<50 %: 2 bliknutí červeně
<25 %: 3 bliknutí červeně

Příjem/ukončení 
hovoru

Stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasitosti Stiskněte tlačítko VOL +/VOL -.
Opakované vytočení 
posledního čísla

Stiskněte dvakrát rychle tlačítko .

Odmítnutí hovoru Podržte tlačítko .
Aktivace hlasového 
vytáčení

Podržte tlačítko , dokud se neozve 
pípnutí.

Přenos hovoru do 
mobilního telefonu

Během hovoru podržte tlačítko .

Ztlumení mikrofonu Během hovoru stiskněte dvakrát rychle 
tlačítko .

Použití třístranných hovorů
Pokud mobilní telefon a síťový operátor podporují třístranné hovory, 
lze tyto hovory uskutečňovat prostřednictvím sluchátek.

Přidržení aktivního hovoru a 
příjem čekajícího hovoru

Při příjmu druhého hovoru 
stiskněte tlačítko .

Ukončení aktivního hovoru a 
příjem čekajícího hovoru

Při příjmu druhého hovoru 
podržte tlačítko .

Přepnutí aktivního hovoru a 
pozdrženého hovoru

Během hovoru stiskněte tlačítko .

Ukončení aktivního hovoru a 
příjem pozdrženého hovoru

Podržte tlačítko , dokud se 
neozve pípnutí.

Ukončení pozdrženého hovoru Podržte tlačítko  a VOL -, dokud 
se neozve pípnutí.

Přidání pozdrženého hovoru 
k aktivnímu hovoru

Podržte tlačítko  a VOL +, dokud 
se neozve pípnutí.

Indikace kontrolkou LED a zvuková 
indikace
Kontrolka LED střídavě bliká červeně/
modře.

Sluchátka jsou připravena 
pro spárování.

Kontrolka LED bliká modře každé 
3 sekundy.

Sluchátka jsou připojena 
k telefonu.

Kontrolka LED bliká dvakrát červeně 
každé 5 sekundy.

Sluchátka nejsou připojena.

Kontrolka LED bliká modře každé půl 
sekundy.

Příchozí/odchozí hovor.

Kontrolka LED bliká modře každou 
sekundu.

Sluchátka 
zprostředkovávají aktivní 
hovor.

Kontrolka LED bliká třikrát červeně a 
pípá dvakrát každou minutu.

Vybitý akumulátor.

Kontrolka LED svítí nepřerušovaně 
červeně

Sluchátka se nabíjejí.

Kontrolka LED nesvítí. Sluchátka jsou vypnutá./
Bylo dokončeno nabíjení.

Sluchátka pípají každých 5 sekund Je ztlumen mikrofon.
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8 Informace o výrobku
Přímé nabíjení pomocí rozhraní USB• 
Doba hovoru: Až 7 hodin• 
Doba pohotovostního režimu: Až 150 hodin• 
Typická doba úplného nabití: 2 hodiny• 
Lithium-polymerový akumulátor (78 mAh)• 
Bluetooth 2.1+EDR, HSP – profil Headset 1.1, HFP – profil • 
Hands-Free 1.5
Provozní dosah: Až 10 metrů• 
Automatické vypnutí• 
Kontrola stavu akumulátoru• 
Podpora hlasového vytáčení, opakovaného vytáčení, • 
konferenčních hovorů, ztlumení mikrofonu

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.
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9 Nejčastější dotazy

Sluchátka Bluetooth se nezapnou.
Akumulátor je vybitý.

Nabijte sluchátka.• 

Nelze vytvořit připojení k mobilnímu 
telefonu.
Funkce Bluetooth není aktivována.

Aktivujte funkci Bluetooth v mobilním telefonu a zapněte • 
mobilní telefon před zapnutím sluchátek.

Párování nefunguje.
Sluchátka nejsou v režimu párování.

Postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce. • 
Než uvolníte tlačítko • , zkontrolujte, zda kontrolka LED bliká 
střídavě červeně a modře. Pokud bude kontrolka LED svítit 
jen modře, držte tlačítko stále stisknuté.

Mobilnímu telefonu se nedaří najít 
sluchátka.
Sluchátka mohou být připojena k jinému dříve spárovanému 
zařízení.

Vypněte aktuálně připojené zařízení nebo jej přesuňte mimo • 
dosah.

Je možné, že údaje o párování byly vymazány nebo sluchátka byla 
dříve spárována s jiným zařízením.

Znovu sluchátka s mobilním telefonem spárujte podle popisu • 
v návodu k obsluze.

Hlasové vytáčení nebo opakované vytáčení 
nefunguje.
Je možné, že daný mobilní telefon tuto funkci nepodporuje.

Druhá strana mě neslyší a já slyším každých 
několik sekund pípnutí.
Je ztlumen mikrofon.

Dvakrát rychle stiskněte tlačítko • , aby se mikrofon zapnul.

Kvalita zvuku je špatná a je slyšet praskání.
Zdroj zvuku pro připojení Bluetooth je mimo dosah.

Snižte vzdálenost sluchátek a zdroje zvuku pro připojení • 
Bluetooth nebo odstraňte překážky, které se mezi nimi 
nachází. Pokud nosíte telefon v kapse, někdy pomůže nosit jej 
na stejné straně jako sluchátka.

Koncovka sluchátka nemá správnou polohu.
Zkontrolujte, zda je koncovka sluchátka umístěna tak, jak je • 
uvedeno v této příručce, se zvukovým otvorem směřujícím 
mírně nahoru. Potom sluchátko mírně přitlačte a otočte je 
v uchu, dokud nebude bezpečně držet.
Zvýšenou stabilitu získáte použitím držáku za uši.• 
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