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Philips Bluetooth-stereoheadset SHB1400

Aan de slag
1 Verwijder het USB-klepje.

2 Steek de headset in een stroom leverende 
USB-poort op een PC of in een 
netspanningsadapter met USB-uitgang.

Plaats het oordopje in uw oor 
en draai de headset naar boven 
of naar beneden totdat het 
oordopje stevig blijft zitten.

Voor een extra stevige pasvorm 
kunt u het oorhaakje gebruiken: 
druk op het bolscharnier tussen het 
oordopje en de headset zelf.

Uw headset passend maken Optioneel

De headset met uw mobiele telefoon koppelen
1 Zorg dat de headset opgeladen en 

uitgeschakeld is.
2 Zorg dat de mobiele telefoon is 

ingeschakeld en dat de Bluetooth-functie 
ervan is geactiveerd.

3 Druk op  totdat de LED afwisselend 
rood en blauw gaat knipperen. Blijf de 
knop ingedrukt houden als u alleen de 
blauwe LED ziet.

4 Koppel de headset met uw 
mobiele telefoon. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding van de mobiele 
telefoon voor meer informatie.
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De pincode "0000" is voor 
bepaalde mobiele telefoons 
niet vereist.



Raadpleeg www.philips.com/welcome voor de volledige gebruikershandleiding.

De headset in-/uitschakelen Druk op  totdat de LED aan/uit gaat.

Batterij controleren Houd VOL + en VOL - tegelijkertijd ingedrukt.
> 50%: knippert 1 keer blauw
< 50%: knippert 2 keer rood
< 25%: knippert 3 keer rood

Oproep aannemen/beëindigen Druk op .

Volume aanpassen Druk op VOL +/VOL -.

Laatste nummer herhalen Druk tweemaal snel op .

Oproep weigeren Houd  ingedrukt.

Spraakgestuurd kiezen Houd  ingedrukt tot u een pieptoon hoort.

Oproep doorschakelen naar mobiele telefoon Houd tijdens een gesprek  ingedrukt.

Microfoon uitschakelen Druk tijdens een gesprek tweemaal snel op .

De headset gebruiken

* Beschikbaar indien ondersteund door uw mobiele telefoon.

De rode/blauwe LED knippert afwisselend. De headset kan worden gekoppeld.

De blauwe LED knipper t om de 3 seconden 
eenmaal.

De headset is verbonden met de telefoon.

De rode LED knippert om de 5 seconden twee-
maal.

De headset is niet verbonden.

De blauwe LED knipper t elke halve seconde 
eenmaal.

Er is een inkomende oproep of uitgaand gesprek.

De blauwe LED knippert elke seconde eenmaal. De headset wordt gebruikt voor een actief gesprek.

De rode LED knippert elke minuut drie keer en 
geeft elke minuut tweemaal een pieptoon.

De batterij is bijna leeg.

Continu brandende rode LED De headset wordt opgeladen.

De LED is uit. De headset is uitgeschakeld./Het opladen is voltooid.

De headset geeft elke 5 seconden een pieptoon. De microfoon is uitgeschakeld.

LED- en geluidsindicaties
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