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1. Důležité bezpečnostní pokyny
Bezpečnost při poslechu

Nebezpečí


Abyste se vyhnuli poškození sluchu, omezte dobu po níž používáte sluchátka na
vysokou hlasitost a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím je hlasitost
vyšší, tím kratší je doba bezpečného poslouchání.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.
 Při poslechu mějte nastavenou přiměřenou hlasitost po přiměřenou dobu.
 Dbejte na to, abyste hlasitost neustále nezvyšovali přitom, jak si váš sluch na
hlasitost zvyká.
 Nezvyšujte hlasitost tak vysoko, že byste neslyšeli, co se děje kolem vás.
 Při používání za potenciálně rizikových situací byste měli dbát opatrnosti
nebo sluchátka dočasně přestat používat.
 Nadměrná zvuková zátěž způsobená používáním sluchátek může způsobit
ztrátu sluchu.
 Používání sluchátek v obou uších pří řízení vozidla se nedoporučuje a v
některých oblastech může být při řízení v rozporu s předpisy.

Pokud jste v silničním provozu nebo v jiném potenciálně nebezpečném
prostředí, vyhněte se z důvodu vaší vlastní bezpečnosti vyrušování hudbou
nebo telefonními hovory.

Obecné informace
Předcházení nesprávnému fungování

Výstraha
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Nevystavujte sluchátka nadměrně vysokým teplotám.
Dbejte na to, aby vám sluchátka neupadla na zem.
Sluchátka by neměla být vystavována kapkám ani stříkání vody.
Zabraňte ponoření sluchátek do vody.
Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo
abrasivní složky.
Je-li třeba provést čištění, použijte měkký hadřík; je-li to nezbytné, navlhčete
hadřík v malém množství vody, případně v malém množství vody s trochou
rozpuštěného mýdla.
Integrovaná baterie by neměla být vystavována nadměrnému horku jako
například slunečnímu záření, ohni a podobným zdrojům.



Je-li baterie nesprávně vyměněna, hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně baterie
použijte pouze stejný nebo obdobný druh baterie.

Provozní a skladovací teploty a vlhkost




Skladovací teplota je mezi -10— 65°C. Provozní teplota je max. 45°C (při
nejvýše 90% relativní vlhkosti).
Ve vyšších nebo nižších teplotních podmínkách může být životnost baterie kratší.
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2. Bezdrátová Bluetooth sluchátka
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Abyste mohli plně
využívat podporu, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte si produkt na
www.philips.com/welcome.
S bezdrátovým setem sluchátek Philips můžete:
 užívat si pohodlí bez drátů,
 provádět handsfree telefonní hovory, vychutnávat si a ovládat bezdrátově
hudbu,
 přepínat mezi telefonními hovory a hudbou.

Co najdete v balení

Bezdrátovou sadu sluchátek Philips SHB2505

Vyměnitelné gumové krytky na sluchátka — 2 páry

Nabíjecí pouzdro
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Nabíjecí kabel USB (pouze pro nabíjení)

Průvodce pro rychlé spuštění

Další zařízení
Mobilní telefon nebo zařízení (např. notebook, Bluetooth adaptéry, MP3 přehrávače,
atd.), které podporují Bluetooth a které jsou kompatibilní se sluchátky (viz Technické
údaje).
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Přehled bezdrátových Bluetooth sluchátek

1.
2.
3.
4.
5.
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Mikrofon
Mikrofon
LED indikátor (sluchátka)
Micro USB nabíjecí slot
LED indikátor (nabíjecí pouzdro)

3. Začínáme
Nabíjení baterie
Poznámka




Abyste dosáhli optimální kapacity a životnosti baterie, vložte sluchátka před
prvním použitím do nabíjecího pouzdra a nabíjejte baterii po 3 hodiny.
Abyste předešli jakémukoli poškození, používejte pouze originální USB nabíjecí
kabel.
Před nabíjením sluchátek ukončete své telefonní hovory, protože zapojení
sluchátek do nabíjení sluchátka vypne.

Nabíjecí pouzdro
Zapojte jeden konec USB kabelu do nabíjecího pouzdra a druhý do elektrického
zdroje.
Nabíjecí pouzdro začne nabíjet.

Proces nabíjení je signalizován modrou LED na čelní straně panelu.
Když je nabíjecí pouzdro zcela nabito, rozsvítí se modré světlo.

Tip


Nabíjecí pouzdro slouží jako přenosná záložní baterie k nabíjení sluchátek. Když
je nabíjecí pouzdro plně nabito, poskytne 3 celé nabíjecí cykly sluchátek.

Sluchátka
Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.
Sluchátka se začnou nabíjet.



Proces nabíjení je signalizován bílými LED světly na sluchátkách.
Když jsou sluchátka plně nabita, bílé světlo zhasne.
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Tip


Plné nabití normálně trvá 2 hodiny (sluchátek nebo nabíjecího pouzdra).

První spárování sluchátek s Bluetooth zařízením
1.
2.

Přesvědčte se, že jsou sluchátka plně nabita.
Vyjměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra, sluchátka se automaticky zapnou,
vstoupí do režimu párování a spojení pravého a levého sluchátka.

Ozve se hlášení „Power on“ (Zapnuto) a „Pairing“ (Párování). Po spárování obou
sluchátek se z pravého sluchátka ozve hlášení „Right channel“ (Pravý kanál) a z
levého sluchátka „Left channel“ (Levý kanál).
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Z pravého sluchátka se ozve hlášení „Pairing“ (Párování) a dojde k zablikání LED bílým
a modrým světlem.
Sluchátka jsou nyní v režimu párování a jsou připravena k spárování s Bluetooth
zařízením (např. s mobilním telefonem).

3.
4.

Na zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth.
Spárujte sluchátka se zařízením Bluetooth. Odkazujeme na návod vašeho
Bluetooth zařízení.
V pravém sluchátku se ozve hlášení „Connected“ (Připojeno) a na obou sluchátkách
bude po dobu 5 sekund svítit LED indikátor. Nyní můžete zařízení používat k
přehrávání hudby nebo k telefonním hovorům.

Poznámka


Pokud sluchátka po zapnutí nemohou najít žádné dříve připojené Bluetooth
zařízení, automaticky se přepnou do režimu párování.

Níže uvedený příklad ukazuje, jak spárovat sluchátka s vaším Bluetooth zařízením.
5.
6.

Na zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyberte zařízení Philips
SHB2505.
Jste-li vyzváni, zadejte heslo „0000“ (4 nuly). U Bluetooth zařízení s Bluetooth 3.0
a vyšší není třeba heslo zadávat.

Spárování jednoho sluchátka (režim mono)
1.

Z nabíjecího pouzdra vyjměte pravé sluchátko (hlavní sluchátko), sluchátko se
automaticky zapne. Z pravého sluchátka se ozve hlášení „Power on“ (Zapnuto).

2.

Na Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth, vyhledejte „Philips SHB2505“ a
klepněte pro spojení.
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3.

Jakmile dojde k úspěšnému spárování, uslyšíte hlášení „Connected“ (Připojeno).
Světlo indikátoru se vypne.

Poznámka


Když zapnete pouze levý kanál sluchátek, nelze jej připojit k Bluetooth zařízení,
ke spárování jednoho s druhým je třeba zapnout „Pravý kanál“.

Spárování sluchátek s jiným Bluetooth zařízením
Pokud máte jiné Bluetooth zařízení, které chcete spárovat se sluchátky, přesvědčte
se, že funkce Bluetooth na každém dříve spárovaném nebo připojeném zařízení je
vypnuta. Pak postupuje podle kroků v části „První spárování sluchátek s Bluetooth
zařízením“.

Poznámka


Pokud máte jiné Bluetooth zařízení, které chcete spárovat se sluchátky,
přesvědčte se, že funkce Bluetooth na každém dříve spárovaném nebo
připojeném zařízení je vypnuta. Pak postupuje podle kroků v části „První
spárování sluchátek s Bluetooth zařízením“.
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4. Používání sluchátek
Opakované připojení sluchátek k Bluetooth zařízení
1.
2.

Na Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth.
Vezměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra, sluchátka se zapnou a automaticky
se znovu připojí.
Pokud není připojeno žádné zařízení, sluchátka se automaticky po 3 minutách
vypnou.
Obě sluchátka jsou nyní zapnuta a jsou automaticky spárována jedno s druhým.
Sluchátka budou vyhledávat poslední připojené Bluetooth zařízení a automaticky se k
němu připojí. Pokud posledně připojené zařízení není dostupné, sluchátka budou
vyhledávat a připojí se k druhému posledně připojenému zařízení.

Tip




Sluchátka se nemohou současně připojit k více než k 1 zařízení. Pokud máte dvě
spárovaná Bluetooth zařízení, zapněte funkci Bluetooth pouze na zařízení, které
chcete připojit.
Pokud zapnete funkci Bluetooth na zařízení po zapnutí sluchátek, bude třeba
přejít do nabídky Bluetooth zařízení a připojit zařízení manuálně.

Poznámka




Sluchátka se nemohou současně připojit k více než k 1 zařízení. Pokud máte dvě
spárovaná Bluetooth zařízení, zapněte funkci Bluetooth pouze na zařízení, které
chcete připojit.
Pokud zapnete funkci Bluetooth na zařízení po zapnutí sluchátek, bude třeba
přejít do nabídky Bluetooth zařízení a připojit zařízení manuálně.

Zapnutí/Vypnutí
Multifunkce
Úloha
Zapnutí sluchátek.

Multifunkční tlačítko
Sluchátka

Vypnutí sluchátek.

Pravé/Levé sluchátko

Akce
Vyjměte obě sluchátka z
nabíjecího pouzdra.
Vložte obě sluchátka do
nabíjecího pouzdra.
Stiskněte a podržte po
dobu 5 sekund.
Bílá LED bliká 3 sekundy.
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Ovládání volání a hudby
Ovládání hudby
Úloha
Přehrávání nebo
pozastavení hudby.
Skok vpřed.

Multifunkční tlačítko
Pravé/Levé sluchátko.

Akce
Stiskněte jednou.

Pravé sluchátko.

Skok vzad.

Levé sluchátko.

Stiskněte a podržte po
dobu 2 sekund.
Stiskněte a podržte po
dobu 2 sekund.
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Ovládání volání
Úloha
Zvednout/Zavěsit telefon.
Odmítnutí příchozího
hovoru.
Přepnout volajícího během
volání.

Multifunkční tlačítko
Pravé/Levé sluchátko.
Pravé/Levé sluchátko.
Pravé/Levé sluchátko.

Akce
Stiskněte jednou.
Stiskněte a podržte po
dobu 2 sekund.
Stiskněte a podržte po
dobu 2 sekund.

Hlasové ovládání
Úloha
Siri/Google

Multifunkční tlačítko
Pravé/Levé sluchátko.

Akce
Stiskněte dvakrát

LED indikátor stavu
Stav sluchátek
Sluchátka jsou připojena k Bluetooth
zařízení.
Sluchátka jsou zapnuta.
Sluchátka jsou v režimu párování.
Sluchátka jsou zapnuta, ale nejsou
připojena k Bluetooth zařízení.
Nízký stav nabití baterie (sluchátek).

Baterie není zcela nabitá.

Indikátor
Bílá LED svítí po dobu 5 sekund.
Bílá LED dvakrát zabliká.
Bliká modrá a bílá LED.
Rozbliká se modrá a bílá LED.
Nelze-li navázat spojení, sluchátka se do
3 minut sama vypnou.
Ve sluchátkách uslyšíte „Battery low“
(Nízký stav baterie).
Bílá LED zabliká dvakrát každé 3 minuty.
LED indikátor je vypnutý.

Stavový LED indikátor baterie sluchátek
Po připojení ke sluchátkům se zobrazí indikátor baterie na zařízení Bluetooth.
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LED indikátor baterie na nabíjecím pouzdře
Při nabíjení sluchátek bude LED indikátor svítit modře.





4
3
2
1
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modré LED svítí — 75—100 % baterie
modré LED svítí — 50—75 % baterie
modré LED svítí — 25—50 % baterie
modrá LED svítí — 0—25 % baterie

LED indikátor baterie na nabíjecím pouzdře s USB kabelem
Při nabíjení sluchátek bude LED indikátor signalizovat stav jak je uvedeno níže:





4
2
1
1

modré LED svítí — 70—100 % baterie
modré LED svítí a 3. LED bliká každou sekundu — 50—75 % baterie
modrá LED svítí a 2. LED bliká každou sekundu — 25—50 % baterie
modrá LED bliká každou sekundu — 0—25 % baterie

Nošení sluchátek
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5. Uvedení sluchátek do továrního
nastavení
Pokud máte jakékoli problémy s párováním nebo s připojováním, postupujte níže
uvedeným způsobem a uveďte sluchátka do továrního nastavení.
1. Na zařízení Bluetooth přejděte do nabídky Bluetooth a odstraňte zařízení Philips
SHB2505 ze seznamu zařízení.
2. Vypněte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth.
3. Vložte obě sluchátka zpátky do nabíjecího pouzdra. Stiskněte a přidržte funkční
tlačítko levého a pravého sluchátka po dobu 5 sekund.
Vezměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra; sluchátka se automaticky zapnou. Ozve
se „Power on“ (Zapnuto) a „Pairing“ (Párování).
Pak, když se sluchátka vzájemně spárují, uslyšíte z pravého sluchátka „Right Channel“
(Pravý kanál) a z levého „Left Channel“ (Levý kanál). LED indikátor na pravém
sluchátku bliká bíle a modře po dobu 3 minut. Z pravého kanálu se ozve se hlas
„Connected“ (Připojeno).
Pak bude LED indikátor na pravém sluchátku blikat bíle a modře po dobu 3 minut.

4.

Chcete-li sluchátka spárovat s Bluetooth zařízením, zapněte na Bluetooth
zařízení funkci Bluetooth a vyberte Philips SHB2505.
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6. Technické údaje
Sluchátka






Doba přehrávání hudby: 3 hodiny (dalších 9 hodin s nabíjecím pouzdrem)
Doba hovoru: 2,5 hodiny (dalších 7 hodin s nabíjecím pouzdrem)
Pohotovostní režim: 60 hodin
Doba nabíjení: 2 hodiny
Opakovatelně nabíjitelná lithium-ionová baterie:

50 mAh v každém sluchátku








Verze Bluetooth: 5.0
Kompatibilní Bluetooth profily:
o HSP (Hands-Free Profile - HFP) (Profil hands free)
o A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
o AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podporovaný audio kodek: SBC
Rozsah kmitočtu: 2.4 GHz
Výkon přenašeče: < 4 dBm
Provozní rozsah: Až 10 metrů

Nabíjecí pouzdro



Doba nabíjení: 2 hodiny
Opakovatelně nabíjitelná lithium-ionová baterie: 500 mAh

Poznámka


Technické specifikace se mohou bez oznámení měnit.
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7. Oznámení
Prohlášení o shodě
Tímto zde společnost MMD Hong Kong Limited prohlašuje, že tento produkt splňuje
základní požadavky a další příslušné předpisy Směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o
shodě je k dispozici na www.p4c.philips.com

Likvidace starého produktu a baterie

Produkt, který jste si zakoupili je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a složek, které
lze recyklovat a opakovaně použít.

Tento symbol na produktu znamená, že se na něj vztahuje Evropská směrnice
2012/19/EU.

Tento symbol znamená, že produkt obsahuje zabudovanou opakovaně nabíjitelnou
baterii, na níž se vztahuje Evropská směrnice 2013/56/EU, kterou nelze zlikvidovat
vyhozením do běžného komunálního odpadu. Důrazně vás žádáme, abyste zanesli
produkt na oficiální místo sběru starých produktů nebo do servisního centra
společnosti Philips, kde baterii vyjme profesionál.
Informujte se o místním systému třídění odpadu elektrických a elektronických
výrobků a opakovaně nabíjitelných baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy
nevyhazujte produkt a opakovaně nabíjitelné baterie do běžného komunálního
odpadu. Správná likvidace starých produktů a opakovatelně nabíjitelných baterií
napomáhá předcházet negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.
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Vyjměte integrovanou baterii
Pokud ve vaší zemi neexistuje žádný systém sběru nebo recyklace elektronických
produktů, můžete před likvidací sluchátek životní prostředí chránit vyjmutím a
recyklací baterie.


Před vyjmutím baterie sluchátka odpojte z nabíjecího pouzdra.
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Před vyjmutím baterie nabíjecí pouzdro odpojte od nabíjecího USB kabelu.

Shoda s EMF
Tento produkt je ve shodě se všemi příslušnými normami a předpisy týkajícími se
vystavení elektromagnetickým polím.

Informace o životním prostředí
Nebyly použity žádné zbytečné obalové materiály. Pokusili jsme se udělat obal
snadno tříditelný na tři druhy materiálů: lepenku (krabice), polystyrenovou pěnu
(tlumič nárazů) a polyetylen (sáčky, ochranný pěnový list). Systém sestává z
materiálů, které lze recyklovat a opakovaně použít, jsou-li rozebrány specializovanou
společností. Dodržujte, prosím, místní předpisy vztahující se na likvidaci obalových
materiálů, vybitých baterií a starého vybavení.
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Ochranné známky
Bluetooth
Slovo Bluetooth®, které tvoří značku a loga jsou registrovanými obchodními
známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových známek
společností M M D Hong Kong Holding Limited je na základě licence.

Siri
Siri je ochranná známka společnosti Apple Inc., zaregistrovaná v USA a v dalších
zemích.

Google
Google a logo Google jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
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8. Často kladené otázky
Bluetooth sluchátka se nezapínají.
Baterie je málo nabitá. Dobijte sluchátka.
Nedaří se mi spárovat sluchátka se zařízením Bluetooth.
Bluetooth je zakázaný. Povolte funkci Bluetooth na Bluetooth zařízení a Bluetooth
zařízení zapněte před zapnutím sluchátek.
Párování nefunguje.





Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra.
Ujistěte se, že na všech dříve připojených Bluetooth zařízeních je funkce
Bluetooth vypnutá.
Na Bluetooth zařízení smažte ze seznamu Bluetooth „Philips SHB2505“.
Spárujte sluchátka (viz „První spárování sluchátek s Bluetooth zařízením“).

Jak párování vymazat?
Vyjměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra. Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítka
na obou sluchátkách dokud se LED indikátor nerozsvítí bíle a počkejte asi 10 sekund.
Po úspěšném spárování uslyšíte: „Connected“ (Připojeno), „Left Channel“ (Levý
kanál), „Right Channel“ (Pravý kanál).
Bluetooth zařízení neumí najít sluchátka.



Sluchátka mohou být připojena k dříve spárovanému zařízení. Vypněte připojené
zařízení nebo jej odstraňte z dosahu.
Párování mohlo být smazáno nebo již byly sluchátka spárovány s jiným
zařízením. Spárujte sluchátka s Bluetooth zařízením znovu jak je popsáno v
příručce uživatele (viz „První spárování sluchátek s Bluetooth zařízením“).

Moje Bluetooth sluchátka jsou spojena s mobilním telefonem s povolenou funkcí
Bluetooth stereo, ale hudba hraje jen přes reproduktor mobilního telefonu.
Odkazujeme na příručku uživatele vašeho mobilního telefonu. Vyberte poslech hudby
přes sluchátka.
Kvalita audio výstupu je špatná a ozývá se chrastění.



Bluetooth zařízení je mimo dosah. Snižte vzdálenost mezi sluchátky a Bluetooth
zařízením nebo odstraňte překážky, které se mezi nimi nacházejí.
Dobijte sluchátka.
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Při streamování z mobilního telefonu je kvalita audio výstupu špatná; streamování
audia je pomalé nebo nefunguje vůbec.
Ujistěte se, že váš mobilní telefon podporuje nejen (mono) HSP/HFP, ale že
podporuje také A2DP a že je BT4.x (nebo vyšší) kompatibilní (viz „Technické údaje”).
Hudbu sice slyším, ale nemohu ji na svém Bluetooth zařízení ovládat (např.
přehrávání, pozastavení, vpřed, vzad).
Ujistěte se, že Bluetooth audio zdroj podporuje AVRCP (viz „Technické údaje“).
Hlasitost sluchátek je příliš nízká.
Některá Bluetooth zařízení neumí spojit úroveň hlasitosti se sluchátky přes
synchronizaci hlasitosti. Abyste v tomto případě dosáhli požadované hlasitosti, je
třeba nastavit hlasitost na Bluetooth zařízení samostatně.
Sluchátka nemohu připojit k jinému zařízení, co mám dělat?



Zkontrolujte, že funkce Bluetooth je na dříve spárovaném zařízení vypnuta.
Zopakujte postup párování na druhém zařízení (viz „První spárování sluchátek s
Bluetooth zařízením“).

Slyším zvuk pouze z jednoho sluchátka.



Pokud telefonujete, je normální, že zvuk přichází z pravého a z levého
sluchátka.
Pokud však posloucháte hudbu a zvuk přichází pouze z jednoho sluchátka:
o Druhé sluchátko může mít vybitou baterii. Pro optimální výkon nabijte
zcela obě sluchátka.
o Pravé a levé sluchátko se od sebe vzájemně rozpojily. Vypněte obě
sluchátka, obě vložte zase do nabíjecího pouzdra na 5 sekund a pak je
vyjměte. Tak se sluchátka zapnou a vzájemně se spojí. Znovu připojte
sluchátka k Bluetooth zařízení.
o Sluchátka jsou připojena k více než jen k jednomu Bluetooth zařízení.
Vypněte funkci Bluetooth na všech připojených zařízeních. Vypněte obě
sluchátka, obě vložte zase do nabíjecího pouzdra na 5 sekund a pak je
vyjměte. Znovu připojte sluchátka k Bluetooth zařízení. Pamatujte na
to, že sluchátka jsou navržena k připojení vždy pouze k jednomu
Bluetooth zařízení. Když sluchátka znovu připojíte k Bluetooth zařízení,
ujistěte se, že funkce Bluetooth všech dříve spárovaných nebo
připojených zařízení je vypnuta.

o

Pokud výše uvedená řešení nepomohou, uveďte sluchátka do továrního
nastavení (viz „Uvedení sluchátek do továrního nastavení“).

Další podporu naleznete na www.philips. com/support.
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Philips a emblém štítu Philips jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Koninklijke Philips
N.V. a jsou používány v licenci.
Tento produkt byl vyroben a prodán v zodpovědnosti společnosti MMD Hong Kong Holding Limited nebo
některého z jejích přidružených členů a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je v souvislosti s
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