Bluetooth stereo slúchadlá
SHB6100, SHB6101, SHB6102, SHB6103

Návod na obsluhu
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Stereofónne slúchadlá Bluetooth
SHB6100, SHB6101, SHB6102, SHB6103
Ďakujeme, že ste si zakúpili najmodernejšie stereofónne slúchadlá Bluetooth
od spoločnosti Philips. Tento návod na obsluhu vám pomôže sa rýchlo a
jednoducho naučiť používať tieto slúchadlá.

Obsah balenia
V závislosti na zakúpenej verzii výrobku sa dodáva zo slúchadlami rôzne
príslušenstvo:
Všetky verzie výrobku:

Slúchadlá Bluetooth

Len verzia
SHB6101
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Nabíjačka

Len verzia
SHB6102

USB adaptér Bluetooth

3,5 mm zvukový adaptér
Bluetooth

CD disk so softvérom

Pružný vak na adaptér

Návod na obsluhu

Len verzia
SHB6103

Adaptér Bluetooth pre
prehrávač iPod

Čo ďalšie budete potrebovať
Pre bezdrôtové telefonovanie s voľnými rukami.
• Mobilný telefón s podporou technológie Bluetooth
Pre bezdrôtové počúvanie hudby:
• Mobilný telefón s podporou technológie Bluetooth a protokolu A2DP Bluetooth
Stereo, alebo
• Hudobný prehrávač s 3,5 mm konektorom pre slúchadlá (pre zvukový adaptér
Bluetooth dodávaný s verziou SHB6102), alebo
• Prehrávač iPod s 30 kolíkovým dokovacím konektorom. (pre zvukový adaptér
Bluetooth dodávaný s verziou SHB6103)
Pre telefonovanie cez Internet (VoIP) alebo počúvanie hudby z počítača:
• Kompatibilný počítač so systémom Windows s voľným USB portom.

Čo je možné robiť so slúchadlami
So slúchadlami Philips môžete:
• Viesť bezdrôtovo konverzáciu voľnými rukami cez telefón podporujúci
technológiu Bluetooth.
• Počúvať bezdrôtovo hudbu v telefóne kompatibilnom so stereofónnym
protokolom technológie Bluetooth (A2DP) a ovládať ju zo slúchadiel.
• Switchstream: Prepínanie medzi hudbou a hovormi stlačením tlačidla.
S USB adaptérom Bluetooth a softvérom (súčasťou balenia verzie SHB6101)
môžete taktiež:
• Bezdrôtovo počúvať hudbu a ovládať prehrávanie MP3 súborov v počítači.
• Bezdrôtovo telefonovať cez Internet pomocou softvéru VoIP, napríklad so
službou Skype, Windows Live, atď.
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So zvukovým adaptérom Bluetooth, ktorý sa pripája ku konektoru pre
slúchadlá na prehrávači MP3 súborov (súčasť balenia verzie SHB6102) alebo
k dokovaciemu konektoru na prehrávači iPod (súčasť balenia verzie SHB6103),
môžete:
• Počúvať bezdrôtovo hudbu.
• Ovládať prehrávanie hudby (len s adaptérom s podporou AVRCP, napr.
adaptér pre prehrávač iPod pri verzii SHB6103).
• Switchstream: Prepínať medzi hovormi a hudbou stlačením tlačidla.

Bezdrôtová technológia Bluetooth
Technológia Bluetooth použitá v tomto zariadení prenáša bezdrôtovo dáta do
maximálnej vzdialenosti 33 stôp/10 metrov. Stereofónne slúchadlá Bluetooth sú
univerzálne a fungujú s väčšinou telefónov s podporou technológie Bluetooth
od spoločností Nokia, Motorola, Philips, Samsung, Sony-Eriscsson a ďalších.
Stereofónny prenos hudby je podporovaný zo všetkých zariadení, ktoré
podporujú protokol Advaced Audio Distribution Protocol (A2DP) technológie
Bluetooth, napríklad kompatibilné mobilné telefóny, počítače, PDA, hudobné
prehrávače s adaptérom Bluetooth. Aby bolo možné používať rozšírené
funkcie pre ovládanie prehrávania (preskočiť dopredu, preskočiť dozadu), musí
zariadenie s technológiou Bluetooth podporovať proﬁl AVRCP (Audio Video
Remote Control Proﬁle). Mobilné telefóny podporujú protokol A2DP a USB
adaptéry Bluetooth tento proﬁl obvykle podporujú.
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Rýchly pohľad na slúchadlá
Vyobrazenie slúchadiel nájdete na prednej obálke.
Slúchadlá
Tlačidlo VOL Tlačidlo VOL +

Orientačné značenie
pre zrakovo postihnutých

Kontrolka

Tlačidlo 

Nastavenie slučky na uši

Tlačidlo 
Nabíjací konektor

Mikrofón

Multifunkčné tlačidlo
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Adaptér Bluetooh:
USB adaptér
Bluetooth

3,5 mm zvukový
adaptér Bluetooth

Zvukový adaptér Bluetooth
pre prehrávač iPod

Kontrolka
Kontrolka

Zapnutý/vypnutý

Zapnutý/vypnutý

Kontrolka
(len pri verzii SHB6101)

(len pri verzii SHB6102)

(len pri verzii SHB6103)

Začíname
Nabíjanie slúchadiel

Pred prvým použitím slúchadiel nabite batériu slúchadiel a voliteľného adaptéra
Bluetooth na 6 hodín, aby bola zaistená optimálna kapacita a životnosť.
Používajte len originálnu nabíjačku (5 V, 500 mA). Používanie inej nabíjačky
môže poškodiť alebo zničiť slúchadlá!
Zapojte nabíjačku do zásuvky a pripojte kábel nabíjačky ku konektoru pre
nabíjanie na slúchadlách a zvukových adaptéroch Bluetooth (ak sú k dispozícii).1
V priebehu nabíjania svieti kontrolka červeným svetlom. Nabíjanie je dokončené
vtedy, akonáhle kontrolka zhasne. Úplné nabitie obvykle trvá 3 hodiny.
1 Zvukový adaptér Bluetooth pre prehrávač iPod nie je potrebné nabíjať, pretože je napájaný
iPod prehrávačom.
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Oznámenie nízkeho napätia batérie

Keď je napätie batérie nízke, kontrolka bude blikať červeným svetlom namiesto
zeleného. Keď je napätie batérie nízke, zaznie taktiež každých niekoľko minút
krátky zvukový tón. Pred nabíjaním slúchadiel ukončite hovor, lebo po pripojení
slúchadiel k nabíjačke sa slúchadlá prepnú do režimu nabíjania a mohol by byť
ukončený prebiehajúci hovor.

Zapnutie slúchadiel alebo voliteľného zvukového adaptéra Bluetooth
Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo, pokiaľ sa kontrolka nerozsvieti zeleným
svetlom. Zelená kontrolka oznamuje blikaním v intervale 3 sekúnd, že je
zariadenie napájané.
Pred prvým použitím slúchadiel so zariadením podporujúcim
technológiu Bluetooth je potrebné spojiť tieto zariadenia ich
spárovaním.
(Podrobnosti nájdete v časti o párovaní.)

Vypnutie slúchadiel alebo zvukového adaptéra Bluetooth

Keď sú napájané slúchadlá alebo zvukový adaptér Bluetooth, stlačte a podržte
multifunkčné tlačidlo, pokiaľ sa kontrolka nerozsvieti červeným svetlom a potom
sa nevypne. To znamená, že je zariadenie vypnuté.
Voliteľný zvukový adaptér Bluetooth sa taktiež vypne automaticky po vypnutí
spárovaných slúchadiel, alebo ak premiestnite slúchadlá mimo prevádzkový
rozsah 33 stôp/10 metrov.
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Používanie slúchadiel s mobilným
telefónom
Párovanie

Pred prvým použitím slúchadiel s mobilným telefónom je potrebné slúchadlá
s telefónom spárovať. „Párovanie“ zaistí jedinečné, šifrované spojenie medzi
mobilným telefónom a slúchadlami. Párovanie je potrebné vykonať len v týchto
prípadoch:
• pred prvým použitím slúchadiel s mobilným telefónom,
• po použití slúchadiel s iným zariadením.

Zelená
Červená
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1.) Nastavte slúchadlá do režimu párovania.
Skontrolujte, či sú slúchadlá vypnuté. Stláčajte multifunkčné tlačidlo dovtedy,
pokiaľ kontrolka slúchadiel nebude blikať striedavo červeným a zeleným
svetlom, čím oznamuje aktívny režim párovania. Slúchadlá zostanú v režime
párovania tri minúty.
2.) Vyhľadajte slúchadlá z telefónu, ktorý chcete so slúchadlami spárovať.
• Po dokončení kroku 1 overte ponuku v telefóne, ktorá sa obvykle nazýva
Nastavenie, Bluetooth alebo Pripojiteľnosť. Vyberte možnosť na
vyhľadanie zariadenia Bluetooth. Po niekoľkých sekundách by telefón mal
nájsť zariadenie Philips SHB6100. Ďalšie informácie o používaní
technológie Bluetooth v mobilnom telefóne nájdete v návode na obsluhu
mobilného telefónu.
• Po zvolení slúchadiel v mobilnom telefóne je obvykle potrebné potvrdiť
spárovanie a zadať heslo alebo PIN kód. Zadajte PIN kód slúchadiel
0000 (4 nuly). Ak sa v telefóne zobrazí otázka, či chcete zmeniť názov
slúchadiel, môžete buď potvrdiť názov Philips6100, alebo ho zmeniť.
• Kontrolka slúchadiel oznamuje blikaním v intervale 3 sekúnd úspešné
spárovanie. Teraz môžete pomocou slúchadiel hovoriť a počúvať hudbu z
telefónu.
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Po prvom spárovaní nie je potrebné tento postup opakovať. Slúchadlá sa pripoja
k spárovanému zariadeniu podporujúcemu technológiu Bluetooth po zapnutí.
Párovanie je potrebné opakovať len vtedy, ak spárujeme slúchadlá s iným
zariadením.

Správa hovorov so slúchadlami
Príjem prichádzajúcich hovorov
Keď vám niekto telefonuje, slúchadlá zvonia. Hovor prijmete stlačením
multifunkčného tlačidla. V priebehu hovoru zelená kontrolka rýchlo bliká (raz za
sekundu).
Odmietnutie prichádzajúcich hovorov
(dostupné, ak je podporované mobilným telefónom)
Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo 
Ukončenie hovorov
Prebiehajúci hovor ukončíte stlačením multifunkčného tlačidla.
Opakované vytáčanie posledného čísla
(dostupné, ak je podporované mobilným telefónom)
Ak chcete opäť vytočiť naposledy volané číslo, stlačte a podržte tlačidlo 
na dve sekundy. Krátky nízky tón oznámi pokus o opakované vytočenie. Táto
funkcia funguje taktiež pri počúvaní hudby.
Hlasové vytáčanie
(dostupné, ak je podporované mobilným telefónom)
Ak chcete aktivovať hlasové vytáčanie v kompatibilnom telefóne, stlačte tlačidlo
 na slúchadlách na dve sekundy. Potom, čo budete počuť signál hlasového
vytáčania (štyri tóny - nízky až vysoký), vyslovte meno osoby tak, ako je nahraté
v telefóne. Hovor bude spojený počas niekoľkých sekúnd. Táto funkcia funguje
taktiež pri počúvaní hudby.
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Prepojenie hovorov (dostupné, ak je podporované mobilným telefónom)
Hovory je možné prepájať z telefónu na slúchadlá alebo zo slúchadiel na
telefón.
Aktívny hovor prepojíte zo slúchadiel na telefón podľa pokynov na používanie
telefónu.
Aktívny hovor prepojíte z telefónu na slúchadlá takto: stlačte jedenkrát tlačidlo
; hovor bude prepojený na slúchadlá.
Stlmenie mikrofónu
Počas aktívneho hovoru je možné stlmiť mikrofón alebo jeho stlmenie zrušiť
súčasným stlačením tlačidiel VOL + a VOL - približne na jednu sekundu. Keď
je funkcia stlmenia aktívna, budete počuť pravidelný zvukový tón. Pravidelný
zvukový tón sa deaktivuje po ďalšom súčasnom stlačení tlačidiel VOL + a
VOL -.
Úprava hlasitosti reproduktora
Počas hovoru:
• Stlačením a uvoľnením tlačidla VOL + zvýšite hlasitosť reproduktora a
• Stlačením a uvoľnením tlačidla VOL - znížite hlasitosť reproduktora.
Každé zvýšenie alebo zníženie hlasitosti bude oznámené tónom. Pri dosiahnutí
maximálnej alebo minimálnej úrovne hlasitosti zaznie vyšší tón.

Súčasné počúvanie hudby a sledovanie hovorov

Funkcia Switchstream umožňuje počúvať hudbu z telefónu podporujúceho
proﬁl A2DP a súčasne sledovať hovory. Zvonenie budete počuť aj vtedy, keď
počúvate hudbu. Multifunkčným tlačidlom prepnete z hudby na prichádzajúci
hovor a pozastavíte tak prehrávanie hudby. Rovnakým tlačidlom ukončíte
aktívny hovor a po niekoľkých sekundách sa vrátite k prehrávaniu hudby.

13

Používanie slúchadiel s hudobným
prehrávačom
Zvukový adaptér Bluetooth Philips (súčasť balenia verzií SHB6102 a SHB
6103) umožňuje pridať možnosť bezdrôtového pripojenia pomocou technológie
Bluetooth hudobnému prehrávaču, ktorý technológiu Bluetooth nepodporuje,
aby ste mohli prenášať hudbu z prehrávača do slúchadiel.
Pred prvým použitím spárujte slúchadlá so zvukovým adaptérom Bluetooth
Philips (súčasť balenia verzií SHB6102 a SHB6103). Spárovanie zvukového
adaptéra Bluetooth a slúchadiel pre prvé použitie:
• Nastavte slúchadlá do režimu párovania: Skontrolujte, či sú slúchadlá
vypnuté. Stlačte multifunkčné tlačidlo, pokiaľ kontrolka slúchadiel nebude
blikať striedavo červeným a zeleným svetlom, čím sa oznamuje aktívny
režim párovania. Slúchadlá zostanú v režime párovania tri minúty.
• Skontrolujte, či je zvukový adaptér Bluetooth vypnutý. Stlačte a podržte
multifunkčné tlačidlo na adaptéri, pokiaľ kontrolka nezačne blikať striedavo
červeným a zeleným svetlom. To oznamuje, že adaptér je v režime
párovania, v ktorom zostane tri minúty.
• Položte zvukový adaptér Bluetooth a slúchadlá vedľa seba. Po niekoľkých
sekundách budú kontrolky na oboch zariadeniach blikať zeleným svetlom.
• Pripojte konektor zvukového adaptéra k 3,5 mm konektoru ľubovoľného
hudobného prehrávača, napríklad prehrávača MP3 súborov, prehrávača
CD diskov, atď. Teraz môžete bezdrôtovo počúvať hudbu z tohoto
zariadenia.
Po úvodnom spárovaní sa zariadenia rozoznajú vždy, keď ich zapnete, ak sú
blízko seba. Párovanie je potrebné opakovať len vtedy, ak spárujete zariadenie
s inými zariadeniami Bluetooth od posledného použitia slúchadiel so zvukovým
adaptérom Bluetooth.
Informácie o párovaní hudobných prehrávačov podporujúcich technológiu
Bluetooth alebo adaptérov Bluetooth, ktoré nie sú súčasťou tohoto balenia,
nájdete v návode na obsluhu výrobcu. Postup je obvykle podobný s postupom
pre mobilné telefóny, uvedenom vyššie.
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Súčasné používanie slúchadiel s
mobilným telefónom a hudobným
prehrávačom
Ak váš telefón nepodporuje proﬁl A2DP pre stereofónny prenos, môžete aj
napriek tomu využiť možnosti počúvania hudby a sledovania hovoru s jedným
párom slúchadiel.
Postupujte nasledovne:
1. Spárujte slúchadlá s mobilným telefónom podľa popisu v časti „Používanie
slúchadiel s mobilným telefónom“.
2. Spárujte slúchadlá s hudobným prehrávačom podporujúcim technológiu
Bluetooth alebo so zvukovým adaptérom Bluetooth.
3. Teraz môžete počúvať hudbu z hudobného prehrávača a prijímať
predchádzajúce hovory stlačením multifunkčného tlačidla. Po ukončení
hovoru bude prehrávanie hudby pokračovať v priebehu niekoľkých sekúnd.
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Používanie slúchadiel s počítačom
Pomocou USB adaptéra Bluetooth Philips (súčasť balenia verzie SHB6101),
môžete obohatiť počítač o podporu technológie Bluetooth. S počítačom
podporujúcim technológiu Bluetooth môžete použiť slúchadlá Philips na volanie
prostredníctvom Internetu (VoIP), hranie hier a prehrávanie video a hudby.

Spárovanie slúchadiel s počítačom

Spárovanie slúchadiel s USB adaptérom Bluetooth Philips: (súčasť balenia
verzie SHB6101)
• Pripojte USB adaptér Bluetooth k USB portu počítača. Optimálny výkon je
možné dosiahnuť vtedy, keď medzi USB adaptérom a slúchadlami nie sú
žiadne prekážky.
• Nainštalujte softvér z CD-ROM disku, ktorý je súčasťou balenia verzie
SHB6101. Ďalšie podrobnosti nájdete v zobrazených pokynoch.
• Stiahnite a nainštalujte najnovšiu verziu obľúbeného softvéru pre volanie
cez Internet (VoIP), napríklad Skype, Google Talk, Windows Live!
messenger, Yahoo messenger, atď., z príslušného webu.
• Skontrolujte, či sú slúchadlá vypnuté a stlačte multifunkčné tlačidlo na 4
sekundy, pokiaľ kontrolka slúchadiel nebude blikať striedavo červeným
a zeleným svetlom, čím oznamuje aktívny režim spárovania. Slúchadlá
zostanú v režime párovania tri minúty.
• Spustite aplikáciu Blue Soleil Bluetooth a spustite hľadanie slúchadiel USB
adaptérom kliknutím na oranžový krúžok uprostred obrazovky. Hľadanie
môže trvať niekoľko sekúnd.
• Vyberte kliknutím na ikonu stereofónnych slúchadiel zo zoznamu zariadení
Bluetooth. Zadajte PIN kód slúchadiel 0000 (4 nuly) do okna párovania,
ktoré sa otvorí. Kontrolka slúchadiel oznamuje blikaním v intervale 3
sekúnd úspešné spárovanie.
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Pripojenie slúchadiel k počítaču

Softvér Blue Soleil sa môže pripojiť k hudbe pomocou A/V proﬁlu (A2DP)
pre stereofónnu hudbu alebo proﬁlu slúchadiel Bluetooth pre obojsmernú
komunikáciu pre aplikácie VoIP, ako sú Skype, Windows Live! Messenger atď.
• Pred pripojením pomocou jedného z proﬁlov podľa postupu uvedené
nižšie, kliknite na ikonu Philips SHB6100.
Pripojenie k hudbe v počítači
• Ak chcete pripojiť slúchadlá kvôli stereofónnemu počúvaniu hudby,
kliknite na ikonu stereofónnych slúchadiel
v pravom hornom rohu
obrazovky. Prehrávanie hudby v aplikácii Windows Media Player je možné
ovládať pomocou ovládacích prvkov na obrazovke alebo pomocou tlačidiel
na slúchadlách podľa popisu v časti pre mobilný telefón.
Pripojenie kvôli komunikácii VoIP
• Ak chcete pripojiť slúchadlá kvôli obojsmernej komunikácii, kliknite na
ikonu monofónnych slúchadiel
v pravom hornom rohu obrazovky.
• Po pripojení slúchadlá zazvonia. Hovor prijmete pomocou multifunkčného
tlačidla a budete môcť použiť mikrofón a reproduktory slúchadiel pre
obojsmernú komunikáciu. Teraz môžete komunikovať pomocou slúchadiel.
Komunikáciu môžete začať alebo ukončiť multifunkčným tlačidlom na
slúchadlách.
Rozšírené funkcie
Aby ste urýchlili budúce pripojenie, môžete vytvoriť zástupcu na ploche. Po
spojení slúchadiel a počítačom, kliknite pravým tlačidlom na ikonu Philips
SHB6100 a vyberte v ponuke možnosť „Save connection as shortcut“ (Uložiť
pripojenie ako zástupcu). Ďalšie informácie nájdete v online nápovedi softvéru.

Ovládanie prehrávania hudby
Hlasitosť prehrávania je možné upraviť tlačidlami VOL + a VOL - na slúchadlách
Bluetooth.
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Nasledujúce funkcie sú podporované len pri zariadeniach, ktoré podporujú proﬁl
AVRCP (Audio Video Remote Control Proﬁle), napríklad počítač podporujúci
technológiu Bluetooth, obvyklé mobilné telefóny podporujúce stereofónny
prenos cez technológiu Bluetooth a mnoho zvukových adaptérov Bluetooth
bez 3,5 mm konektora. Univerzálne 3,5 mm zvukové adaptéry Bluetooth tieto
funkcie nepodporujú.
• Ak chcete zastaviť prehrávanie hudby, stlačte multifunkčné tlačidlo na 2
sekundy. Ak chcete prehrávanie pozastaviť, kliknite krátko na multifunkčné
tlačidlo.
• Ak chcete preskočiť na ďalšiu skladbu, stlačte tlačidlo na preskočenie
smerom dopredu. Jedným stlačením tlačidla na preskočenie dozadu
prejdete na začiatok aktuálnej skladby a dvoma stlačeniami prejdete na
začiatok predchádzajúcej skladby.

Nosenie slúchadiel
Putko OptiFit obsahuje ergonomicky optimalizovaný
záves, ktorý je starostlivo umiestnený uprostred
puzdra slúchadla a zaisťuje maximálne pohodlie a
najlepší zvukový výkon, vďaka možnému umiestneniu
reproduktora na uchu.
Usadenie slúchadiel môžete upraviť nastavením
slučiek na uši do maximálnej polohy označené
písmenom L. Zdvihnite slúchadlá oboma rukami
s mikrofónom smerujúcim od seba a nasaďte si
slúchadlá na uši. Pokiaľ máte slúchadlá na ušiach,
upravte nastavenie posunutím značiek slučiek na uši
hore alebo dole do vhodnej polohy.
Ak ste zakúpili verziu SHB6102 so zvukovým
adaptérom Bluetooth, môžete upevniť zvukový
adaptér k hudobnému prehrávaču pomocou pružného
vaku, ktorý je súčasťou balenia.
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Technické údaje
•
•
•
•
•
•

Až 12 hodín hovoru alebo 10 hodín súvislého počúvania hudby
Až 260 hodín v pohotovostnom režime
Obvyklá doba pre úplné nabitie: 3 hodiny
Dobíjacia batéria typu Li-Po
Prevádzkový rozsah až 10 metrov (33 stôp)
Podpora Bluetooth 1.2, Bluetooth stereo (A2DP - Advanced Audio
Distribution Proﬁle), Audio Video Remote Control Proﬁle podpora
(AVRCP), Headset (HSP) a Handset Proﬁle (HSP).
• Ergonomický dizajn OptiFit.
• Switchstream: prepínanie medzi hudbou a hovormi
• Tlačidlá na ovládanie prehrávania hudby

Zdravie a bezpečnosť
Používanie týchto slúchadiel s oboma zakrytými ušami pri riadení môže byť
v niektorých krajinách nezákonné. Kvôli zaisteniu vlastnej bezpečnosti sa
vyhýbajte rozptýleniu hudbou alebo telefónnymi hovormi pri šoférovaní alebo v
iných potenciálne nebezpečných situáciách.
Súvislé používanie týchto slúchadiel s nastavením maximálnej hlasitosti môže
spôsobiť poškodenie sluchu!

19

Riešenie problémov
Problém

Možná príčina

Riešenie

Slúchadlá Bluetooth nie
je možné zapnúť.

Napätie batérie je veľmi
nízke.

Nabite slúchadlá
Bluetooth.

Slúchadlá nie je možné
pripojiť k telefónu.

Technológia Bluetooth
je vypnutá

Zapnite technológiu
Bluetooth na mobilnom
telefóne a zapnite
slúchadlá.

Mobilný telefón nemôže
nájsť slúchadlá.

Slúchadlá pravdepodobne nie sú v režime
párovania. (Režim
párovania trvá 3 minúty.)

Nastavte slúchadlá do
režimu párovania podľa
postupu uvedeného
vyššie.

Spárovanie mohlo byť
vynulované alebo boli
slúchadlá spárované s
iným zariadením.

Vykonajte párovanie
podľa popisu
uvedeného vyššie.

Opakované vytáčanie
nefunguje.

Je možné, že mobilný
telefón túto funkciu
nepodporuje.

Hlasové vytáčanie
nefunguje.

Je možné, že mobilný
telefón túto funkciu
nepodporuje.

Slúchadlá sú pripojené k
telefónu podporujúcemu
stereofónny prenos cez
technológiu Bluetooth,
ale hudba sa prehráva
len v telefóne.

V telefóne môže
existovať možnosť
nastavenia počúvania
hudby cez reproduktor
alebo slúchadlá.

Vyhľadajte informácie
o prenose hudby do
slúchadiel v návode
na obsluhu telefónu.
(A/V slúchadlá, slúchadlá
A2DP, stereofónne
slúchadlá, Bluetooth atď.)

Kvalita zvuku pri
prenose z telefónu je
veľmi nízka.

Je možné, že telefón
nie je kompatibilný s
protokolom A2DP a
podporuje len možnosti
HSP/HFP (monofónne).

Skontrolujte
kompatibilitu telefónu.

Odbornú pomoc nájdete na stránkach na adrese www.philips.com/support.
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Certiﬁkácie, schválenia, vyhlásenia
Philips Consumer Electronics, BG P&A týmto vyhlasujú, že
výrobok Philips Bluetooth slúchadlá SHB6100, SHB6101,
SHB6102, SHB6103, je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami
a ostatnými náležitými štandardami normy 1999/5/EC.
Ochranné známky
Slovo aj loga „Bluetooth“ sú ochrannou známkou vlastnou spoločnosti Bluetooth
SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou Koninklijke Philips
Electronics N.V je v rámci licencie. Ostatné obchodné známky a obchodné
názvy patria svojim vlastníkom.
Značky štandardu WEEE v pokynoch pre užívateľa: „Informácie pre
zákazníka“
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Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

