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1 Velkommen
Med Philips Bluetooth-hodesettet SHB1400 kan du benytte deg
av praktiske trådløse håndfrisamtaler. Myk og ergonomisk utformet
ørepropp gjør at det er behagelig å bruke hodesettet hele dagen, og
du kan enkelte lade hodesettet på datamaskinen eller med en USBlader.
Bruk noen minutter på å lære mer om hodesettet slik at du får mest
mulig glede av Philips Bluetooth-hodesettet.
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Hørselsvern

Fare
•• Du må kutte ned på tiden du bruker hodetelefoner med høyt volum og stille inn volumet
på et trygt nivå slik at du unngår hørselsskade. Jo høyere volum, jo kortere bør lyttetiden
være.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker
hodetelefonene.
• Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe
høyt lydnivå.
• Du må ikke stadig øke volumet etter hvert som hørselen
tilpasser seg.
• Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som
foregår rundt deg.
• Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det
oppstår situasjoner som kan være farlige.
• Et høyt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan føre til
hørselstap.
• Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det
oppstår situasjoner som kan være farlige.
• Av sikkerhetshensyn må du unngå å bli distrahert av
telefonsamtaler mens du ferdes i trafikken eller i andre
potensielt farlige miljøer.

Elektriske, magnetiske og
elektromagnetiske felter (EMF)
1. Royal Philips Electronics produserer og selger mange produkter
som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte
som ethvert elektronisk apparat, ofte utstråler og mottar
elektromagnetiske signaler.
2. Et av Philips’ viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige
forholdsregler for helse og sikkerhet, slik at produktene samsvarer
med alle de juridiske kravene og oppfyller de EMF-standardene
som gjaldt da produktene ble produsert.
3. Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre
produkter som ikke forårsaker uheldige helsevirkninger.
4. Philips bekrefter at hvis Philips-produkter håndteres riktig ifølge
tilsiktet bruk, er det trygt å bruke dem ut fra den kunnskapen vi har
per dags dato.
5. Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder
for EMF og sikkerhet. Dette gjør det mulig for Philips å forutse den
videre utviklingen på dette området, for slik å kunne integrere den i
produktene på et tidlig stadium.

• Hvis rengjøring er nødvendig, må du bruke en myk klut som
eventuelt fuktes med litt vann eller mildt såpevann, til å rengjøre
produktet.
Om bruks- og oppbevaringstemperaturer
• Ikke bruk eller oppbevar produktet på steder der temperaturen er
under –15 ºC (5 ºF) eller over 55 ºC (131 ºF) ettersom dette kan
redusere batterilevetiden.
• Det integrerte batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som
sollys, flammer eller lignende.
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2 Viktig

Deponere et gammelt produkt
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av
svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med
kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF.
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til
gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med
det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du deponerer gamle produkter
riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og
miljø.

Avhending av batteriet
Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv
2006/66/EF, og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig
deponering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse
og miljø.

Samsvarserklæring for EU

Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, erklærer herved at dette Philips
Bluetooth-hodesettet SHB1400 er i samsvar med de grunnleggende
kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Dette produktet er utformet, testet og produsert i samsvar med det
europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EF.

Varemerker
Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sine
respektive eiere. Bluetooth-merket og logoene eies av Bluetooth SIG,
Inc., og all bruk Koninklijke Philips Electronics N.V. har av slike merker,
er på lisens.

Generell informasjon
Slik unngår du skader eller feil på produktet:
• Ikke utsett hodesettet for sterk varme.
• Ikke mist hodesettet i gulvet.
• Apparatet må ikke utsettes for drypping eller sprut.
• Hodesettet må ikke senkes ned i vann.
• Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk,
benzen eller skuremidler.
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3 Innholdet i esken

•

Philips Bluetooth-hodesett SHB1400

•

Ørebøyle

•

Kort innføring

Kompatibilitet
Hodesettet er kompatibelt med Bluetooth-aktiverte mobiltelefoner.
Det har Bluetooth-versjon 2.1+EDR, men fungerer også med enheter
som har andre Bluetooth-versjoner som støtter Bluetooth-profilen
for hodesett (HSP) eller håndfri (HFP).
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4 Oversikt over hodesettet
c

a

b

d

f
e

a Øredeksel
b VOL -/VOL +: Volumknapp
c LED-lampe
d : Funksjonsknapp
e Mikrofon
f USB-deksel
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5 Komme i gang
Lade hodesettet
Merknad
•• Avslutt samtalen før du lader hodesettet, ettersom hodesettet slås av når
du kobler det til for å lade det.
•• Du kan bruke hodesettet som normalt når det lader.

1

Ta av USB-dekselet.

Pare hodesettet med mobiltelefonen
Før du bruker hodesettet med en mobiltelefon for første gang, må
du pare det med mobiltelefonen. Paringen oppretter en unik kodet
kobling mellom hodesettet og mobiltelefonen. Hodesettet lagrer de
siste åtte koblingene i minnet. Hvis du prøver å pare mer enn åtte
enheter, slettes koblingen for den tidligst parede enheten.

1
2
3
4

Kontroller at hodesettet er ladet og slått av.
Kontroller at mobiltelefonen er slått på, og at Bluetoothfunksjonen er aktivert.
Trykk på til LED-lampen begynner å blinke vekselvis rødt og
blått. Ikke slutt å trykke på knappen når du kun har sett det blå
LED-lyset.
»» Hodesettet er i paremodus, som varer i fem minutter.
Par hodesettet med mobiltelefonen. Se i brukerhåndboken til
mobiltelefonen hvis du vil ha mer informasjon.

Nedenfor vises et eksempel på paring.

1
2

2

Koble hodesettet inn i en aktiv USB-port på en PC eller inn i
en strømadapter med USB-utgang.

Søk etter hodesettet under Bluetooth-menyen på
mobiltelefonen.
Blant enhetene som ble funnet, velger du Philips SHB1400.
• Angi 0000 (4 nuller) hvis du blir bedt om å angi PINkoden til hodesettet. På mobiltelefoner som bruker
Bluetooth 2.1+EDR eller høyere, kan det hende at du ikke
behøver å angi et passord.

Settings

Connectivity

Bluetooth

Connectivity

Devices Found

Add
Bluetooth
device

Select

Settings

Settings

Back

Philips SHB1400

Enter Password

Select

Select

Back

Back

»» Når paringen er vellykket, høres et langt pip, og LED-lampen
på hodesettet begynner å blinke blått hvert tredje sekund.

»» LED-lampen lyser rødt under lading. LED-lampen slås av når
hodesettet er fulladet.
Tips
•• Det tar vanligvis to timer å lade hodesettet helt opp.
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6 Ta på hodesettet
Plasser øreproppen i øret, og drei hodesettet oppover eller
nedover til det sitter godt på øret.

Valgfritt (med ørebøyle)
Hvis du vil at hodesettet skal sitte ekstra godt, kan du sette på
ørebøylen. Skyv kuleleddet mellom øreproppen og hoveddelen av
hodesettet.

NO

9

7 Bruke hodesettet
Koble hodesettet til en mobiltelefon
1

Når mobiltelefonen er slått på, trykker du på til LED-lampen
lyser, for å slå på hodesettet.
»» Når det er slått på, kobles hodesettet automatisk til den siste
enheten det var koblet til.
»» Hvis den sist tilkoblede enheten ikke er tilgjengelig, prøver
hodesettet å koble til den nest siste enheten som det
var koblet til. Hvis hodesettet ikke finner denne enheten,
fortsetter det å lete etter tidligere parede enheter i den
rekkefølgen de sist ble brukt, til det finner en enhet å koble
til. Hodesettet lagrer opptil åtte tidligere parede enheter.

Hvis du slår på mobiltelefonen eller Bluetooth-funksjonen etter at du
har slått på hodesettet, må du koble hodesettet fra mobiltelefonens
Bluetooth-meny.

Automatisk strømsparing
Hvis hodesettet ikke finner noen Bluetooth-enheter innenfor
rekkevidde som det kan koble til i løpet av fem minutter, slås det
automatisk av for å spare batteriet.

Kontrollere samtalene
Slå hodesettet av/på

Trykk på til LED-lampen slås av/på.

Kontrollere batteriet

Hold nede VOL + og VOL - samtidig
> 50 %: 1 blått blink
< 50 %: 2 røde blink
< 25 %: 3 røde blink

Foreta treveissamtaler
Hvis mobiltelefonen og nettverksoperatøren støtter treveissamtaler,
kan du foreta treveissamtaler via hodesettet.
Sette en aktiv samtale på vent og Trykk på mens den andre
godta en ventende samtale
samtalen kommer inn.
Droppe den aktive samtalen og
godta en ventende samtale

Hold nede mens den andre
samtalen kommer inn.

Bytte mellom den aktive samtalen Trykk på under en samtale.
og samtalen på vent
Droppe den aktive samtalen og
godta samtalen som er på vent

Hold nede til du hører en
pipelyd.

Droppe samtalen som er på vent Trykk ned og VOL - til du
hører en pipelyd.
Legg til samtalen som er på vent,
til en aktiv samtale

Trykk på og VOL + til du
hører en pipelyd.

LED- og lydindikasjon
Det røde/blå LED-lyset blinker
vekselvis.

Hodesettet er klart for
paring.

Det blå LED-lyset blinker én gang
hvert 3 sekund.

Hodesettet er koblet til
telefonen.

Det røde LED-lyset blinker to ganger Hodesettet er ikke koblet
hvert 5 sekund.
til.
Det blå LED-lyset blinker én gang
hvert halve sekund.

Det er en innkommende/
utgående samtale.

Det blå LED-lyset blinker én gang
hvert sekund.

Hodesettet har en
pågående samtale.

Det røde LED-lyset blinker tre
ganger og piper to ganger hvert
minutt.

Batteriet er snart utladet.

Jevnt rødt LED-lys

Hodesettet lader.

Besvare/avslutte en
samtale

Trykk på .

Justere volumet

Trykk på VOL +/VOL -.

Slå det siste nummeret
på nytt

Trykk på raskt to ganger.

LED-lampen er av.

Avvise en samtale

Hodesettet er av. /
Ladingen er fullført.

Hold nede .
Hold nede til pipelyden høres.

Hodesettet piper hvert femte
sekund

Mikrofonen er dempet.

Aktivere taleoppringing
Overføre en samtale til
en mobiltelefon

Hold nede under en samtale

Demp mikrofonen

Trykk på raskt to ganger under en
samtale.
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8 Produktinformasjon
Direkte USB-lading
Taletid: opptil 7 timer
Standby-tid: opptil 150 timer
Vanlig tid for full lading: 2 timer
Oppladbart litium-polymer-batteri (78 mAh)
Bluetooth 2.1+EDR, HSP – hodesettprofil 1.1, HFP
håndfriprofil 1.5
Driftsrekkevidde: opptil 10 meter
Automatisk avslåing
Kontrollere batteristatus
Støtter taleoppringing, ring på nytt, treveissamtaler, dempet
mikrofon

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

NO

11

9 Vanlige spørsmål
Bluetooth-hodesettet slås ikke på.
Lavt batterinivå.
• Lad hodesettet.

Ingen tilkobling til en mobiltelefon.
Bluetooth er deaktivert.
• Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen, og slå på
mobiltelefonen før du slår på hodesettet.

Paring fungerer ikke.
Hodesettet er ikke i paremodus.
• Følg trinnene som beskrives i denne brukerhåndboken.
• Kontroller at LED-lampen blinker vekselvis rødt og blått før du
slipper knappen . Ikke slutt å trykke på knappen når du kun
har sett det blå LED-lyset.

Mobiltelefonen finner ikke hodesettet.
Det kan være at hodesettet er koblet til en annen tidligere paret
enhet.
• Slå av enheten som hodesettet er koblet til for øyeblikket, eller
flytt den utenfor rekkevidde.
Paringer kan ha blitt tilbakestilt, eller hodesettet har tidligere blitt
paret med en annen enhet.
• Pare hodesettet med mobiltelefonen igjen som beskrevet i
brukerhåndboken.

Taleoppringing eller ring på nytt fungerer
ikke.
Det kan hende at mobiltelefonen din ikke støtter denne
funksjonen.

Personen i den andre enden hører meg
ikke, og jeg hører en pipelyd med noen
sekunders mellomrom.
Mikrofonen er dempet.
• Trykk to ganger på for å aktivere mikrofonen.

Lydkvaliteten er dårlig, og jeg hører
sprakelyder.
Bluetooth-lydkilden er utenfor rekkevidde.
• Reduser avstanden mellom hodesettet og Bluetooth-lydkilden,
eller fjern hindringene mellom dem. Det kan hjelpe hvis du
har mobiltelefonen på samme side som hodesettet, hvis du
oppbevarer den i lommen.
Øreproppen er ikke riktig plassert.
• Kontroller at du plasserer øreproppen slik det beskrives i denne
brukerhåndboken, lydrøret skal peke litt oppover. Drei deretter
hodesettet i øret mens du trykker lett på det, helt til det sitter godt.
• Prøv ørebøylen for å få bedre stabilitet.
12
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