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Informācija	par	darba	un	glabāšanas	temperatūru
Neizmantojiet vai neglabājiet austiņas temperatūrā, kas ir • 
zemāka par -15 ºC (5 ºF) vai augstāka par 55 ºC (131 ºF), jo 
tādējādi var tikt saīsināts baterijas darbmūžs.
Iebūvēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma • 
iedarbībai, piemēram, saules stariem, ugunij u.tml.
Pārliecinieties, ka zem USB vāciņa nav svešķermeņi, un cieši to • 
aizveriet.

Veco	izstrādājumu	utilizācija
Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes 
materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot 
atkārtoti. 

  
Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas 
nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.
Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo 
atsevišķo savākšanas sistēmu.
Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet 
vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza 
jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo 
ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Baterijas	izmešana
Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas ES direktīva 
2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves 
atkritumiem. 

  
Lūdzam iepazīties ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz bateriju 
atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju utilizācija palīdz novērst 
potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Iebūvētās	baterijas	izņemšana

Brīdinājums

Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, vai austiņas ir atvienotas no  •
USB uzlādes vada.

Ja jūsu valstī nav noteikta elektronisko izstrādājumu savākšanas/
otrreizējas sistēma, varat palīdzēt aizsargāt vidi, izmetot bateriju 
atsevišķi no austiņām.

 

1	 Svarīgi

Dzirdes	drošība

 
Briesmas

Lai izvairītos no dzirdes pasliktināšanās, ierobežojiet austiņu izmantošanas ilgumu,  •
ja ir noregulēts augsts skaļuma līmenis, un noregulējiet skaļumu drošā līmenī. Jo 
augstāks ir skaļuma līmenis, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Izmantojot	austiņas,	noteikti	ievērojiet	tālāk	sniegtās	vadlīnijas.
Klausieties saprātīgu laika posmu un noregulējiet saprātīgu • 
skaļumu.
Noteikti regulējiet skaļumu pakāpeniski, nevis nemitīgi, lai • 
pielāgotu dzirdi.
Nenoregulējiet skaņas līmeni tik augstu, laika nedzirdētu • 
apkārtējās skaņas.
Esiet piesardzīgs vai uz laiku pārtrauciet austiņu lietošanu, ja • 
rodas potenciāli bīstamas situācijas.
Ja jebkāda veida austiņām tiek noregulēts pārmērīgi augsts • 
skaņas spiediens, lietotājs var zaudēt dzirdi.
Braucot automašīnā, austiņas nav ieteicams izmantot, ja abas • 
ausis ir aizsegtas, kā arī tas var nebūt saskaņā ar likumdošanas 
prasībām.
Drošības apsvērumu dēļ izvairieties no tādiem apstākļiem, • 
kad mūzika vai izsaukumi tālrunī novērš uzmanību no auto 
vadīšanas, kā arī no citiem potenciāli bīstamiem apstākļiem.

Elektriskie,	magnētiskie	un	
elektromagnētiskie	lauki	(EML)
1.  Royal Philips Electronics ražo un pārdod lielu daļu patērētājiem 

paredzētu izstrādājumu, kas, tāpat kā jebkuras citas elektroniskās 
ierīces, izstaro un uztver elektromagnētiskos signālus.

2.  Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem 
ir veikt visus nepieciešamos veselības aizsardzības un drošības 
pasākumus attiecībā uz produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām 
piemērotajām likuma prasībām, kā arī EML standartiem, kas ir spēkā 
produkta ražošanas brīdī.

3.  Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada 
nekādu ietekmi uz veselību.

4.  Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai 
lietošanai, to lietošana ir droša, un to apliecina mūsdienās pieejamie 
zinātniskie pierādījumi.

5.  Philips aktīvi piedalās starptautiskā EML un drošības standartu 
izstrādes procesā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko 
standartizācijas attīstību un jau laikus ieviest to savos produktos.

Vispārīga	informācija
Lai	izvairītos	no	bojājuma	vai	nepareizas	darbības:

Nepakļaujiet austiņas pārmērīgai karstuma ietekmei.• 
Nenometiet austiņas.• 
Austiņas, var mazgāt tekošā krāna ūdenī; pirms tam noteikti ir • 
jāatvieno uzlādes vads.
Neiegremdējiet austiņas ūdenī.• 
Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, • 
benzolu vai abrazīvus.
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Paziņojums	Eiropas	Savienības	valstīm

 
Ar šo Philips Consumer Lifestyle, BG Accessories, paziņo, ka šis 
Philips Bluetooth austiņu modelis SHB6000 atbilst Direktīvas 1999/5/
EK svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Tās ir 
izstrādātas, pārbaudītas un ražotas saskaņā ar Eiropas Komisijas RTTI 
direktīvu 1999/5/EK.

Preču	zīmes
Minētās preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to 
attiecīgo īpašnieku īpašums. Bluetooth nosaukums un logotipi 
ir uzņēmuma Bluetooth SIG Inc. īpašums un saskaņā ar licenci 
uzņēmumam Koninklijke Philips Electronics N.V. ir atļauja tos lietot. 
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Somiņa• 

Saderība
Šīs austiņas ir saderīgas ar mobilajiem tālruņiem, kam ir iespējots 
Bluetooth. Austiņām ir uzstādīta Bluetooth versija 2.1. Tās darbojas 
arī ar ierīcēm, kurās ir instalētas citas Bluetooth versijas, kas atbalsta 
austiņu profilu (Headset Profile, HSP), (A2DP, Advanced Audio 
Distribution Profile), brīvroku profilu (Hands-free profile, HFP) un 
audio/video tālvadības profilu (Audio/Video remote control profile, 
AVRCP).

2	 Bluetooth	stereo	austiņas
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu 
labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu 
www.philips.com/welcome.

Ievads
Philips Bluetooth bezvadu austiņu modeli SHB6000 varat izmantot 
izsaukumiem brīvroku režīmā. Ergonomiskie ausu ieliktņi nodrošina 
ērtu lietošanu visas dienas garumā. Lai austiņas uzlādētu, vienkārši 
pieslēdziet tās datoram, izmantojot USB lādētāju. 
Veltiet dažas minūtes laika, lai uzzinātu vairāk par savām austiņām un 
lai pilnībā izbaudītu visas Philips Bluetooth stereo austiņu sniegtās 
iespējas.

Komplektācija
Pārbaudiet vai iepakojumā ir iekļauts:

  
Bluetooth austiņas;• 

  
USB uzlādes vads; • 

 
maināmas gumijas ausu uzmavas.• 

  
Īsa lietošanas pamācība• 

Exchangeable ear caps

Power on/off

Mic

LED

Adjustable ear hook

Charging socket

EN Quick Start Guide
Philips Bluetooth stereo headset SHB6000
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Bluetooth	stereo	austiņu	profils

  Exchangeable ear caps

Power on/off

Mic

LED

Adjustable ear hook

Charging socket
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Austiņu	un	mobilā	tālruņa	sapārošana
Ja austiņas mobilajam tālrunim pievienojat pirmo reizi, veiciet austiņu 
un mobilā tālruņa sapārošanu. Veicot sapārošanu, tiek izveidota unikāla 
šifrēta saite starp austiņām un mobilo tālruni. Austiņu atmiņā tiek 
saglabātas pēdējās trīs saites. Ja mēģināsiet sapārot vairāk nekā trīs 
ierīces, vecākās sapārotās ierīces saite tiks pārrakstīta.
1 Pārliecinieties, vai mobilais tālrunis ir ieslēgts un vai ir aktivizēta 

tā Bluetooth funkcija.
2 Pārliecinieties, vai austiņas ir uzlādētas un izslēgtas.
3 Spiediet pogu , līdz LED indikators pārmaiņus sāk mirgot 

sarkanā	un	zilā	krāsā. Neatlaidiet pogu, ja LED indikators deg 
tikai zilā krāsā.

Tagad austiņām ir iestatīts piecu minūšu ilgs sapārošanas  »
režīms.

4 Veiciet austiņu un mobilā tālruņa sapārošanu. Plašāku 
informāciju skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Pārošanas	piemērs	ir	parādīts	zemāk.
1 Mobilā tālruņa Bluetooth izvēlnē atrodiet austiņu nosaukumu.
2 Mobilajiem tālruņiem, kam ir uzstādīta Bluetooth versija 2.1 vai 

jaunāka, nav jāievada piekļuves kods
3 Atrasto ierīču sarakstā atlasiet Philips SHB6000.

Ja tiek parādīts aicinājums ievadīt austiņu PIN kodu, • 
ievadiet „0000” (četras nulles). 

 Settings

Select Back

Connectivity

10:37

Enter Password

****

0000

Settings

Bluetooth

Select Back

Connectivity

10:35

Add
Bluetooth
device

Settings

Devices Found

Select Back

10:36

Philips SHB6000

3	 Lietošanas	sākšana

Austiņu	uzlāde

Brīdinājums

Pirms austiņu pirmās lietošanas reizes uzlādējiet bateriju vismaz četras  •
stundas, lai nodrošinātu optimālu baterijas ražīgumu un darbmūžu.
Lai nebojātu austiņas, izmantojiet tikai oriģinālo USB uzlādes vadu. •
Pirms austiņu uzlādēšanas pabeidziet sarunu, jo pievienojot uzlādes  •
vadu, austiņas tiks izslēgtas.
Uzlādes laikā austiņas varat lietot kā ierasts. •

1 Noņemiet USB vāciņu.

 
2 Pievienojiet austiņas darbderīgam USB portam, izmantojot 

USB lādēšanas vadu.
Uzlādes laikā LED indikators deg sarkanā krāsā, un tas  »
izdziest, kad austiņas ir pilnībā uzlādētas.

 
Padoms

Lai austiņas pilnībā uzlādētu, parasti ir nepieciešamas divas stundas. •
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Austiņu	lietošana
Sapārošanas režīma 
iestatīšana

Pārliecinieties, ka austiņas ir izslēgtas. 
Spiediet pogu , līdz LED indikators sāk 
mirgot pārmaiņus sarkanā/zilā krāsā.

Baterijas pārbaudīšana Pirmoreiz lietojot: divas sekundes turiet 
nospiestu pogu .
Lietošanas laikā: vienlaicīgi turiet 
nospiestas pogas VOL + un VOL -. 
> 50%: 1 reizi zilā krāsā
> 25%: 2 reizes sarkanā krāsā
> 25%: 3 reizes sarkanā krāsā

Ieslēgt/izslēgt austiņas Turiet nospiestu pogu , līdz LED 
indikators ieslēdzas/izslēdzas.

Atskaņot mūziku / 
pārtraukt mūzikas 
atskaņošanu

Pieskarieties pogai 

Pārtraukt mūzikas 
atskaņošanu

Turiet nospiestu pogu 

Nākamais/iepriekšējais 
ieraksts

Pieskarieties pogai /

Skaļuma regulēšana Nospiediet pogu VOL +/VOL -
Atbildēt uz izsaukumu/
pabeigt sarunu

Pieskarieties pogai 

Noraidīt izsaukumu Turiet nospiestu pogu 
Atkārtot pēdējo 
sastādīto numuru

Ātri nospiediet pogu .

Aktivizēt numura 
balssastādi*

Turiet nospiestu pogu , līdz atskan 
pīkstiens.

Izslēgt/ieslēgt 
mikrofonu

Sarunas laikā divreiz pieskarieties pogai .

Pārsūtīt izsaukumu uz 
mobilo tālruni

Sarunas laikā turiet nospiestu pogu .

* Funkcija ir pieejama, ja to atbalsta mobilo pakalpojumu sniedzējs.

Trīsvirzienu	izsaukumu	pārvaldība
Ja mobilais tālrunis un tīkla operators atbalsta trīsvirzienu izsaukumus, 
varat pārvaldīt tos, izmantojot austiņas.

Lai aizturētu aktīvo izsaukumu un 
apstiprinātu gaidošo izsaukumu

Kad saņemat otro 
izsaukumu, nospiediet 
pogu .

Lai pabeigtu aktīvo izsaukumu un 
apstiprinātu gaidošo izsaukumu

Kad saņemat otro 
izsaukumu, turiet nospiestu 
pogu .

Lai apmainītu izsaukumu Sarunas laikā nospiediet 
pogu .

4	 Austiņu	lietošana

Austiņu	pievienošana	mobilajam	tālrunim
1 Lai ieslēgtu austiņas, neizslēdzot mobilo tālruni, spiediet pogu 

, līdz iedegas LED indikators. 
Kad austiņas ir ieslēgtas, tās automātiski izveido savienojumu  »
ar pēdējo pievienoto ierīci. 
Ja pēdējā pievienotā ierīce nav pieejama, austiņas mēģinās  »
izveidot savienojumu ar ierīci, kas bija pievienota pirms tās. Ja 
ierīci nevar atrast, austiņas pārlūkos visas iepriekš pievienotās 
ierīces to sapārošanas secībā, līdz tās atradīs ierīci, ar kuru var 
izveidot savienojumu. Austiņu atmiņā tiek saglabātas līdz pat 
trijām iepriekš sapārotām ierīcēm.

Padoms

Ja mobilo tālruni vai tā Bluetooth funkciju ieslēgsiet  • pēc austiņu 
ieslēgšanas, pievienojiet austiņas, izmantojot mobilā tālruņa Bluetooth 
izvēlni.

Automātiska	enerģijas	taupīšana
Ja piecu minūšu laikā austiņas nevar atrast nevienu Bluetooth ierīci, 
ar kuru var izveidot savienojumu, tās automātiski tiek izslēgtas, lai 
paildzinātu baterijas darbmūžu.

Austiņu	pielāgošana
1 Izvēlieties austiņas, kas vislabāk atbilst jūsu ausu kanālam.
2 Lēnām uzlieciet ausu stiprinājumu uz auss.
3 Pielāgojiet ausu stiprinājuma gumijas daļu, līdz sasniedzat 

vēlamo augstumu.
4 Pagrieziet austiņas pa labi, lai nodrošinātu labāku trokšņu 

izolāciju.
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LED	indikatori	un	skaņas	signāli
Pārmaiņus mirgo sarkanās/zilās krāsas LED 
indikators.

Austiņas ir gatavas 
pārošanai

Ik pēc 6 sekundēm vienreiz nomirgo zilās 
krāsas LED indikators.

Austiņas ir 
pievienotas ierīcei.

Ik pēc trīs sekundēm divreiz nomirgo zilās 
krāsas LED indikators.

Austiņas nav 
pievienotas.

Ik pēc pussekundes vienreiz nomirgo zilās 
krāsas LED indikators.

Liecina par ienākošo/
izejošo zvanu.

Ik pēc sekundes vienreiz nomirgo zilās 
krāsas LED indikators.

Austiņām ir aktīvs 
izsaukums.

Trīs reizes nomirgo LED indikators un 
divreiz minūtē atskan pīkstiens.

Baterija ir gandrīz 
tukša.

LED indikators nepārtraukti deg sarkanā 
krāsā.

Austiņas tiek lādētas.

LED indikators nedeg. Austiņas ir izslēgtas./
Uzlāde ir pabeigta.

Ik pēc piecām sekundēm austiņas nopīkst. Mikrofons ir izslēgts.

Austiņu	tīrīšana
Tālāk ir sniegti daži padomi, kā tīrīt austiņas.

Noslaukiet tās ar tīru drāniņu.• 
Mazgājiet tās tekošā krāna ūdenī.• 

Ievērībai

Nepeldiet ar šo izstrādājumu vai nemērciet to ūdenī. •
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5	 Tehniskie	rādītāji
Atskaņošanas laiks ir līdz 4,5 stundām vai sarunu laiks — līdz • 
5 stundām
Līdz 120 stundām ilgs gaidstāves laiks• 
Uzlādes laiks: 2 stundas• 
Litija polimēru akumulatora baterija (105 mAh)• 
Bluetooth versija 2.1, Bluetooth stereo atbalsts (uzlabotais • 
audio sadales profils (A2DP, Advanced Audio Distribution 
Profile), audio/video tālvadības profils (AVRCP, Audio/Video 
Remote Control Profile)), Bluetooth mono skaņas atbalsts 
(austiņu profils (HSP, Headset Profile), brīvroku profils (HFP, 
Hands-Free Profile)
Akustiskās atbalss slāpēšana • 
Duālu mikrofona trokšņu slāpēšana• 
Regulējamas austiņu kājiņas• 
Trokšņu izolēšana austiņās• 
Darbības diapazons līdz 10 metriem (33 pēdām)• 
Komplektā ir iekļautas trīs izmēru ausu uzmavas• 
Komplektā ir iekļauta ātrās žāvēšanas somiņa• 
Sviedru noturīgs materiāls un pilnībā mazgājamas• 

Tehniskie	parametri	var	tikt	mainīti	bez	iepriekšēja	brīdinājuma.
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6	 Bieži	uzdotie	jautājumi
Bluetooth	austiņas	neieslēdzas.

Baterija ir gandrīz tukša.• 
Uzlādējiet austiņas. »

Nevar	izveidot	savienojumu	ar	mobilo	tālruni.
Bluetooth ir atspējots.• 

Iespējojiet Bluetooth mobilajā tālrunī, un pirms austiņu  »
ieslēgšanas ieslēdziet tālruni.

Nevar	veikt	sapārošanu.
Austiņām nav iestatīts sapārošanas režīms.• 

Izpildiet šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītās darbības. »

Pirms pogas  »  atlaišanas pārliecinieties, vai LED indikators 
pārmaiņus mirgo sarkanā un zilā krāsā. Neatlaidiet pogu, ja 
LED indikators deg tikai zilā krāsā.

Mobilais	tālrunis	nevar	atrast	austiņas.
• Austiņas	var	būt	savienotas	ar	citu	iepriekš	sapārotu	ierīci.

Izslēdziet pašreiz pievienoto ierīci, vai arī novietojiet to ārpus  »
uztveršanas zonas.

• Sapārošanas,	iespējams,	tika	atiestatītas,	vai	arī	austiņas	
iepriekš	tika	sapārotas	ar	citu	ierīci.

Sāciet austiņu un mobilā tālruņa sapārošanas procesu, kā  »
aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā.

Numura	balssastāde	vai	atkalzvanīšana	nedarbojas.
• Iespējams,	mobilais	tālrunis	šo	funkciju	neatbalsta.	
Otrs	sarunas	dalībnieks	mani	nedzird,	un	ik	pēc	divām	sekundēm	es	
dzirdu	pīkstienam	līdzīgu	skaņu.

Mikrofons ir izslēgts.• 
Ātri divreiz nospiediet pogu  » , lai ieslēgtu mikrofonu.

Audio	kvalitāte	ir	zema	un	ir	dzirdami	trokšņi.
Bluetooth audio avots neatrodas uztveršanas diapazonā.• 

Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth audio  »
avotu vai likvidējiet šķēršļus starp tiem.

Austiņas ir uzliktas nepareizi.• 
Pārbaudiet, vai austiņas uzlikāt atbilstoši šajā rokasgrāmatā  »
sniegtajiem norādījumiem, un ērti pielāgojiet ausu 
stiprinājumu.

Es	visu	dzirdu,	taču	nevaru	kontrolēt	mūziku	savā	ierīcē	(piem.,	
pārlēkt	uz	priekšu/atpakaļ).

Bluetooth audio avots neatbalsta AVRCP profilu.• 
Papildinformāciju skatiet audio avota lietotāja rokasgrāmatā. »

Lai	saņemtu	papildu	atbalstu,	apmeklējiet	vietni	www.philips.com/
welcome.
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