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1 Viktigt!
Skydda hörseln

•
•

Det medföljande batteriet ska inte utsättas för stark hetta,
exempelvis solsken, eld eller liknande.
Se till att det inte finns några främmande föremål i USBskyddet och stäng det så att det är tätt.

Kassering av din gamla produkt
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och
komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.
Fara
•• Du undviker hörselskador genom att använda hörlurarna med hög volym under

begränsad tid och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare
lyssningstid.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.
• Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
• Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
• Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
• Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i
potentiellt farliga situationer.
• Mycket högt ljudtryck från hörlurar kan skada hörseln.
• Vi rekommenderar att du inte har headsetet över båda öronen
när du kör bil. Det kan också vara olagligt i vissa områden.
• Av säkerhetsskäl bör du undvika distraherande telefonsamtal
när du befinner dig i trafiken eller i andra potentiellt farliga
miljöer.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på
produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska
direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i
det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter
på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på
miljö och hälsa.

Kassera batterier
Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/
EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Elektriska, magnetiska och
elektromagnetiska fält (EMF)
1. R
 oyal Philips Electronics tillverkar och säljer många
konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla
elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot
elektromagnetiska signaler.
2. E n av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga
hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla
tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som
är tillämpliga när produkten tillverkas.
3. P
 hilips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter
som inte orsakar hälsorisker.
4. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och
i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga
belägg.
5. P
 hilips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och
säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse
vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra
produkter.

Allmän information
Så här undviker du skador och dålig funktion:
• Utsätt inte hörlurarna för stark hetta.
• Tappa inte hörlurarna.
• Headsetet kan tvättas under rinnande kranvatten men
laddningskabeln får inte utsättas för vatten.
• Doppa inte hörlurarna i vatten.
• Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol,
ammoniak, bensen eller slipmedel.
Arbets- och förvaringstemperatur
• Använd eller förvara inte apparaten på ett ställe där
temperaturen ligger på under -15 ºC eller över 55 ºC eftersom
det kan förkorta batteriets livslängd.
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Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier.
Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att
minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Ta bort det inbyggda batteriet
Varning
•• Se till headsetet kopplas bort från USB-laddningskabeln innan du tar bort
batteriet.

Om det inte finns något system för insamling/återvinning av
elektroniska produkter i det land där du är kan du skydda miljön
genom att ta ur batteriet innan du kasserar headsetet.

S ve n s k a

Information för EU-länder

Philips Consumer Lifestyle, BG Accessories, deklarerar härmed att
Philips Bluetooth-headset SHB6000 uppfyller alla viktiga krav och
andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Denna produkt har
utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska
R&TTE-direktivet 1999/5/EG.

Varumärken
Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller
respektive ägare. Ordmärket och logotypen Bluetooth tillhör
Bluetooth SIG, Inc. och används av Koninklijke Philips Electronics N.V.
med licens.
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2 Ditt Bluetoothstereoheadset
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta
av Philips support.

Introduktion
Med Philips Bluetooth-stereoheadset SHB6000 kan du njuta av
trådlösa handsfree-samtal. En ergonomiskt utformad mjuk öronkudde
ger bärkomfort hela dagen. Du laddar enkelt ditt headset via datorn
eller en USB-laddare.
Lär dig mer om Philips Bluetooth-headsetet så att du får största
möjliga nytta av det. Det tar bara några minuter.

Förpackningens innehåll
Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

•

Bluetooth-headset

•

USB-laddningskabel

•

Utbytbara öronsnäckor av gummi

EN

Quick Start Guide

Philips Bluetooth stereo headset SHB6000
Power on/off
LED
Adjustable ear hook

Mic
Exchangeable ear caps

•

Snabbstartguide
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Charging socket

•

Fodral

Kompatibilitet
Ditt headset är kompatibelt med Bluetooth-aktiverade
mobiltelefoner. Det har Bluetooth version 2.1. Fungerar också
med enheter som har andra Bluetooth-versioner med funktioner
för Headset Profile (HSP), (A2DP-Advanced Audio Distribution
Profile, AVRCP-Audio/Video Remote Control Profile), Hands-free
Profile (HFP) eller Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP).

S ve n s k a

Översikt över ditt Bluetoothstereoheadset
Power on/off
LED
Adjustable ear hook

Mic
Exchangeable ear caps

Charging socket
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3 Komma igång
Ladda headsetet
Varning
•• Innan du använder ditt headset första gången laddar du batteriet i fyra
timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.

•• Använd bara den ursprungliga USB-laddningskabeln för att undvika
skada.

•• Avsluta samtalet innan du laddar headsetet, eftersom enheten slås av
när du ansluter headsetet för laddning.
•• Du kan använda headsetet som vanligt under laddning.

1

Para ihop headsetet med en mobiltelefon
Innan du använder headsetet med en mobiltelefon första gången
måste du para ihop det med mobiltelefonen. Vid en ihopparning
skapas en unik krypterad länk mellan headsetet och mobiltelefonen.
Headsetet lagrar de senaste tre länkarna i minnet. Om du försöker
para ihop fler än tre enheter skrivs länken för den tidigaste
ihopparade enheten över.

1
2
3

Ta bort USB-locket.

4

Se till att mobiltelefonen är påslagen och att Bluetoothfunktionen är aktiverad.
Se till att headsetet är laddat och avstängt.
Tryck på tills lysdioden börjar blinka omväxlande i rött och
blått. Sluta inte trycka på knappen förrän lysdioden lyser i
endast blått.
»» Headsetet är i ihopparningsläge, vilket varar i fem minuter.

Para ihop headsetet med mobiltelefonen. Mer information
finns i mobiltelefonens bruksanvisning.
Ett exempel på ihopparning visas nedan.

1
2
3

Sök efter headsetet under Bluetooth-menyn på
mobiltelefonen.
På mobiltelefoner som använder Bluetooth 2.1 eller senare
behöver lösenord inte anges.
I listan över hittade enheter väljer du Philips SHB6000.
• Ange “ 0000” (4 nollor), om du blir ombedd att ange PINkoden för headsetet.
10:36

10:35
Settings

2

Anslut headsetet till en aktiv USB-port med USBladdningskabeln.
»» Lysdioden lyser rött under laddningen och stängs av när
headsetet är fulladdat.

•• Vanligtvis tar det två timmar att ladda headsetet helt.
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Settings

10:37
Settings

Bluetooth

Devices Found

Add
Bluetooth
device

Philips SHB6000

Connectivity

Enter Password
****
0000

Select

Tips

Connectivity

Back

Select

Back

Select

Back

Använda headsetet
S ve n s k a

4 Använda headsetet

Ange ihopparningsläge

Anslut headsetet till din mobiltelefon
1

Du slår på headsetet genom att, med mobiltelefonen påslagen,
trycka på tills lysdioden börjar lysa.
»» När headsetet är påslaget återansluter det automatiskt till
den senaste enheten som den var ansluten till.
»» Om den senaste anslutna enheten inte finns tillgänglig
försöker headsetet ansluta till den näst senaste enheten
som var ansluten till headsetet. Om den här enheten inte
hittas söker headsetet efter alla tidigare ihopparade enheter i
ordning efter senaste användning, tills det hittar en enhet att
ansluta till. Headsetet lagrar upp till tre tidigare ihopparade
enheter.
Tips

•• Om du slår på mobiltelefonen eller Bluetooth-funktionen efter att

du har slagit på headsetet ansluter du headsetet från mobiltelefonens
Bluetooth-meny.

Automatiskt energisparläge

Se till headsetet är avstängt. Tryck på
tills lysdioden börjar blinka, växelvis
rött/blått.
Kontrollera batteriet
Vid första användningen: Håll ned i 2
sekunder.
Vid användning: Håll ned VOL + och
VOL - samtidigt.
>50 %: 1 blå blinkning
>25%: 2 röda blinkningar
<25%: 3 röda blinkningar
Slå på/stäng av headsetet Håll ned tills lysdioden slås på/stängs
av.
Spela upp/pausa musik
Tryck på
Stoppa musik
Håll ned
Nästa/föregående spår
Tryck på /
Justera volymen
Tryck på VOL +/VOL Besvara/avsluta samtal
Tryck på
Avvisa samtal
Håll ned
Slå senaste numret igen Tryck snabbt på två gånger.
Aktivera
Håll ned till du hör ett pipljud.
röstuppringning*
Stäng av/slå på ljud för
Tryck två gånger på under ett samtal.
mikrofonen
Överföra ett samtal till
Håll ned vid ett samtal.
en mobiltelefon

Om headsetet inte hittar någon Bluetooth-enhet att ansluta till inom
fem minuter aktiveras automatiskt energisparläget för att sparar på
batterierna.

* Tillgänglig om den stöds av din mobiltelefon.

Få den bästa passformen

Hantera 3-vägssamtal

1
2
3
4

Om din mobiltelefon och nätverksoperatör har stöd för 3-vägssamtal
kan du hantera 3-vägssamtal via headsetet.

Välj de öronkuddar som bäst passar dina öron.
Passa försiktigt in öronkroken i dina öron.
Justera öronkrokens gummidel till en passande höjd.
Vrid öronkuddarna åt höger för bästa passform och
brusreducering.

Parkera det aktiva samtalet och
acceptera ett väntande samtal
Avsluta det aktiva samtalet och
acceptera ett väntande samtal
Växla samtal

Tryck på medan det andra
samtalet tas emot.
Håll ned medan det andra
samtalet tas emot.
Tryck på under ett samtal.

Lysdiod- och ljudindikering
Den röda/blå lysdioden blinkar
omväxlande.
Den blå lysdioden blinkar en gång var
6:e sekund.
Den blå lysdioden blinkar två gånger
var 3:e sekund.
De blå lysdioden blinkar en gång
varje halvsekund.
De blå lysdioden blinkar en gång i
sekunden.
Den röda lysdioden blinkar tre
gånger och piper två gånger i
minuten.
Lysdioden lyser med fast rött ljus.
Lysdioden är släckt.
Headsetet piper var 5:e sekund.

Headsetet är klart för
hopparning.
Headsetet är anslutet till
enheten.
Headsetet är inte anslutet.
Det finns ett inkommande/
utgående samtal.
Headsetet är aktivt vid
samtal.
Batteriet är svagt.
Headsetet laddas.
Headsetet är avstängt./
Laddningen är slutförd.
Mikrofonen är avstängd.
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Rengöra headsetet
Några sätt att rengöra headsetet:
• Torka med ren trasa.
• Tvätta under rinnande kranvatten.
Var försiktig
•• Dyk inte med den här produkten och sänk inte ned den i vatten.
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5 Teknisk information
•
•
•
•
•

Upp till 4,5 timmars speltid eller 5 timmars samtalstid
Upp till 120 timmars standbyläge
Vanlig tid för full laddning: 2 timmar
Laddningsbart litium-polymerbatteri (105 mAh)
Bluetooth 2.1, funktion för Bluetooth-stereo (A2DP-Advanced
Audio Distribution Profile, AVRCP-Audio/Video Remote
Control Profile), funktioner för Bluetooth-mono (HSPHeadset Profile, HFP-Hands-Free Profile)
• Ekofri akustik
• Undertryckt brus med dubbla mikrofoner
• Justerbar öronkrok
• Brusreducerande in-ear-design
• Räckvidd upp till 10 meter
• 3 storlekar av öronsnäckor medföljer
• Snabbtorkande fodral medföljer
• Svettålig och helt tvättbar
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
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6 Vanliga frågor
Bluetooth-headset slås inte på.
• Batterinivån är låg.
»» Ladda headsetet.
Ingen anslutning till en mobiltelefon.
• Bluetooth är avaktiverat.
»» Aktivera Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen och se till
att mobiltelefonen är påslagen innan du slår på headsetet.
Ihopparningen fungerar inte.
• Headsetet är inte i ihopparningsläge.
»» Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen.
»» Kontrollera att lysdioden blinkar omväxlande rött och blått
innan du släpper knappen . Sluta inte trycka på knappen
förrän lysdioden lyser i endast blått.
Mobiltelefonen hittar inte headsetet.
• Headsetet kan vara anslutet till en tidigare ihopparad enhet.
»» Slå av den enhet som för närvarande är ansluten eller flytta
den utom räckhåll.
•

Ihopparningen kan ha återställts eller också har headsetet
tidigare parats ihop med en annan enhet.
»» Para ihop headsetet med mobiltelefonen igen enligt
beskrivningen i den här bruksanvisningen.

Röstuppringning eller återuppringning fungerar inte.
• Mobiltelefonen kanske inte har stöd för den här funktionen.
Den andra parten kan inte höra mig och jag hör ett pipljud
varannan sekund.
• Mikrofonen är avstängd.
»» Tryck snabbt på två gånger så aktiveras mikrofonen.
Ljudkvaliteten är dålig och sprakande ljud hörs.
• Bluetooth-ljudkällan är utom räckvidd.
»» Minska avståndet mellan headsetet och Bluetooth-ljudkällan,
eller ta bort eventuella hinder mellan dem.
•

Öronsnäckan sitter inte ordentligt.
»» Se till att du placerar öronsnäckan enligt beskrivning i
användarhandboken och passar in öronkroken efter dina
öron.

Jag hör men kan inte kontrollera musiken på enheten (t.ex. hoppa
framåt/bakåt).
• Bluetooth-ljudkällan stöder inte AVRCP.
»» Kontrollera användarhandboken för din ljudkälla.
Besök www.philips.com/welcome för mer support.
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