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1

Bluetooth-stereoheadsetet Philips Tapster är
intuitivt och enkelt att använda och tack vare
pek- och rörelsekontrollerna behöver du
inte låta någonting komma mellan dig och din
musik. FullSound-funktionen bidrar till makalöst
fyllig och levande musik. EverClear-tekniken
förbättrar samtalsljudet tack vare minskat eko
och reducerat bakgrundsbrus. Headsetet har en
vinklad ljudkanal som ger perfekt passform för
bästa komfort och en förhöjd ljudupplevelse tack
vare utmärkt akustisk tätning.
Ägna några minuter åt att lära känna ditt nya
headset så att du på bästa sätt kan njuta av såväl
musik som samtal. Upplev fördelarna med Philips
Tapster!
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Viktigt!

2.2

1

2.1

Skydda hörseln

Varning!
För att undvika hörselskador bör du begränsa
den tid du använder hörlurarna med hög
volym och ställa in volymen på en säker nivå.
Ju högre volymen är desto kortare är den säkra
lyssningstiden.  
Observera följande riktlinjer när du
använder hörlurarna.
• Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
• Justera inte volymen uppåt allteftersom din
hörsel anpassar sig.
• Höj inte volymen så mycket att du inte kan
höra din omgivning.
• För högt ljudtryck från öronsnäckor och
hörlurar kan orsaka hörselskador.
• Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta
använda hörlurarna i potentiellt farliga
situationer.
• Du rekommenderas inte använda headsetet
på båda öronen när du kör bil. Det kan
dessutom vara förbjudet i vissa områden.
• Av säkerhetsskäl bör du undvika att bli störd
av musik och telefonsamtal när du vistas i
trafiken och andra potentiellt farliga miljöer.
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Elektriska, magnetiska och
elektromagnetiska fält (EMF)
Philips Electronics tillverkar och säljer många
konsumentprodukter. Dessa produkter
har, som alla elektroniska apparater,
vanligen kapacitet att avge och motta
elektromagnetiska signaler.
En av Philips ledande affärsprinciper
är att vidta alla nödvändiga hälso- och
säkerhetsåtgärder för våra produkter, att
uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och att
hålla oss inom de EMF-standarder som är
tillämpliga när produkten tillverkas.
Philips arbetar för att utveckla, tillverka och
marknadsföra produkter som inte orsakar
hälsorisker.
Vi på Philips bekräftar att om våra
produkter hanteras korrekt och i avsett
syfte, är de säkra att använda enligt aktuella
vetenskapliga belägg.
Philips 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.

Allmänt underhåll

Så här undviker du skador och dålig
funktion:
• Utsätt inte headsetet för stark hetta.
• Tappa inte headsetet i marken.
• Apparaten får inte utsättas för vattendroppar
eller vattenstrålar.
• Doppa inte headsetet i vatten.
• Undvik rengöringsmedel med alkohol,
ammoniak, bensen eller slipmedel.
• Nätadapterns stickkontakt fungerar som
frånkopplingsenhet och ska vara lätt att
komma åt.
• Om du behöver rengöra headsetet bör du
använda en mjuk trasa som du vid behov kan
fukta med lite vatten eller en mild tvållösning.
Arbets- och lagringstemperatur
• Använd eller förvara inte produkten vid
temperaturer under -15 ˚C eller över 55 ˚C
eftersom det kan förkorta batteriernas
livslängd.
• Batteriet får inte utsättas för stark hetta,
exempelvis solsken, eld eller liknande.

2.4

Kassering av din gamla produkt

Produkten är utvecklad och tillverkad
av högkvalitativa material och
komponenter som både kan återvinnas
och återanvändas.
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 lokala lagar och släng inte din gamla produkt
med 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.
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2.3

2.5

Kommentarer för kassering av
batterier

Om det inte finns något system för insamling/
återvinning av elektroniska produkter i det land
där du bor kan du skydda miljön genom att ta ur
batteriet innan du kasserar headsetet. Produkten
innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som
följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan
inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta med
dig produkten till en offentlig insamlingsplats
eller ett serviceombud och låt personalen där ta
ur batteriet.

2.6

Information om certifiering och
godkännande

Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, betygar
att Philips Bluetooth headset SHB7110
överensstämmer med de nödvändiga kraven och
andra relevanta åtgärder för direktiv 1999/5/EC.
Se rotmappen i din användarmanual på CDskivan eller tilläggsbladet för Försäkran om
överensstämmelse.

När du tar ur batteriet förstörs produkten.
2.7

Varumärken

Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips
Electronics N.V. eller respektive ägare.
Bluetooth-märket och Bluetooth-logotyperna
ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används av
Koninklijke Philips Electronics N.V. med licens.
Tapster, EverClear och FullSound är varumärken
som tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V.



Förpackningen innehåller följande:

Philips Tapster
Bluetooth-stereoheadsetet SHB7110

Bärväska

Utbytbara gummikåpor

Sven ska 
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Tillvalsöronkrokar

SHB7110

Snabbstartguide

3.1

Användarhandbok på CD-skiva

Nätladdare (100–240 V)

Utbytbara laddningskontakter

Dessutom behöver du följande:

En mobiltelefon med funktioner för strömning av
stereomusik via Bluetooth, d.v.s. kompatibel med
Bluetooth-profilen A2DP.
Andra enheter (bärbara datorer, handdatorer,
Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare o.s.v.) är kompatibla
så länge de hanterar samma Bluetooth-profiler
som headsetet. Här ingår följande profiler:
För trådlös stereo:
• Bluetooth-profilen A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
För trådlös musikkontroll:
• Bluetooth-profilen AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile)
För trådlös handsfree-kommunikation:
• Bluetooth-headsetprofilen (HSP) eller
Bluetooth-handsfree-profilen (HFP).
Bluetooth-stereoheadsetet Philips Tapster
är utrustat med Bluetooth Version 2.1+EDR,
men kan även användas med enheter som
har andra Bluetooth-versioner som hanterar
ovan nämnda profiler.


4

Användningsområden
för Bluetoothstereoheadsetet Philips
Tapster

Bluetooth-stereoheadsetet Philips Tapster
kan användas till följande:
• Trådlös handsfree-användning
• Trådlös musikuppspelning
• Trådlös musikkontroll
• Växling mellan samtal och musik



Översikt över Bluetooth-stereoheadsetet Philips Tapster
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Indikatorlampa

Gummiskydd

På/av

Mikrofon
Vänster öronsnäcka

Höger öronsnäcka

Beröringskänsligt
område

Beröringskänsligt
område

Laddningsuttag
Vänster öronsnäcka

Höger öronsnäcka
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Komma igång

6.1

Ladda headsetet

Varning
Avsluta eventuella samtal innan du börjar ladda
upp headsetet. Om du inte gör det avbryts
pågående samtal när du ansluter laddaren.
Du kan använda headsetet som vanligt under
pågående laddning.

Innan du använder headsetet för första gången
bör du ladda batteriet i sex timmar för bästa
batterikapacitet och batterilivslängd.

Sätt i laddaren i vägguttaget och anslut laddarens
sladd till uttaget för laddare på headsetet.

  Varning
Använd endast den laddare som medföljer eller
en mikro-USB-kabel av standardtyp vid laddning.
Om du använder någon annan typ av laddare kan
du skada eller förstöra headsetet.

Under laddningen lyser indikatorlampan med
rött sken. Lampan slocknar när headsetet är
helt uppladdat. Om du försöker ladda headsetet
när batteriet redan är fullt tänds inte den röda
indikatorlampan.

Laddaren levereras med två kontakter
– en för de flesta länder i Europa och en för
Storbritannien. Innan du använder laddaren
för första gången bör du välja rätt kontakt för
vägguttag i det land där du befinner dig och
montera den på nätadaptern.

Vanligen tar laddningen två timmar. Under tiden
kan du använda headsetet för att ringa samtal
och lyssna på musik.

Om du vill byta kontakt drar du spärren på
laddaren bort från kontakten och tar bort
kontakten.
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Tips!
Spara energi och skydda miljön genom att
koppla ur laddaren när du inte använder den.

Para ihop Bluetoothstereoheadsetet Philips Tapster
med mobiltelefonen

Innan du kan ansluta och använda Bluetoothstereoheadsetet Philips Tapster måste du para
ihop det med mobiltelefonen.  Vid så kallad
ihopparning etableras en unik krypterad länk
mellan mobiltelefonen och headsetet.
Det här behöver du bara göra en gång
innan du använder headsetet med
mobiltelefonen eller någon annan
Bluetooth-enhet för allra första gången.
• Det är endast om du parar ihop fler än två
olika Bluetooth-enheter med headsetet
som du kan bli tvungen att på nytt para
ihop två enheter som redan parats ihop en
gång. Du kan lagra två ihopparade enheter i
headsetminnet. Om du lägger till fler än två
kommer den som lades till först att tas bort.
• Ihopparning behöver vanligen endast utföras
en gång och skiljer sig på så vis från anslutning.
Telefonen och headsetet måste anslutas
på nytt varje gång någon av enheterna har
stängts av eller hamnat utom räckvidden. Om
du har valt de vanligaste telefoninställningarna
ansluts Bluetooth-stereoheadsetet Philips
Tapster till telefonen automatiskt när du slår
på headsetet.  

2

Kontrollera att mobiltelefonen är på och att
Bluetooth-funktionen är aktiverad.

3

Tryck på på/av på den högra öronsnäckan
tills lampan börjar blinka rött och
blått. Headsetet kommer nu att vara i
ihopparningsläge i fem minuter.

Lysdiod
4

Para ihop headsetet med mobiltelefonen
enligt beskrivningen nedan. Se exemplet
nedan.

Para ihop headsetet med mobiltelefonen
1

Kontrollera att headsetet är laddat och
avstängt.

Mer information finns i användarhandboken till
mobiltelefonen.
•

•

På/av

Laddningsuttag

•

Öppna Bluetooth-menyn på mobiltelefonen.
Menyn går vanligen under benämningen
Inställning, Inställningar, Bluetooth eller
Anslutning.
Välj alternativet för att utforska, lägga till
eller söka efter Bluetooth-enheter. Efter
några sekunder anges att Philips SHB7110
har hittats.
När du väljer Philips SHB7110 på
mobiltelefonen måste du vanligen bekräfta

11
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6.2

ihopparningen och ange en PIN-kod. Ange
koden för headsetet 0000 (fyra nollor).
När ihopparningen är klar ansluts headsetet till
mobiltelefonen. En lång signal hörs som bekräftar
att ihopparningen har slutförts och headsetets
indikatorlampa slutar blinka rött och blått och
övergår i stället till att blinka blått var tredje
sekund.
6.3
1

Ställa in headsetet

Välj den hörlursstorlek som passar dig för
bästa ljudkvalitet. Det är inte ovanligt att man
behöver ha olika storlek på det vänstra och
det högra örat.
Large (stor)
Medium
Small (liten)

2

Sätt i öronsnäckan i örat och vrid headsetet
bakåt för bästa passform.

3

Dra sladden bakom nacken och sätt i den
andra öronsnäckan.

12

4

Valfritt: Om du vill att headsetet ska sitta
extra säkert fäster du öronkroken.
B
A

A. Sätt i kulan mellan öronsnäckan och
öronkåpan så att den ligger i den hållare
som finns där.
B Vrid kroken så att den anpassas efter ditt öra.
C. Fäst kroken runt örat.
D. Följ steg 2 och 3 ovan.

Använda det
beröringskänsliga
Bluetooth-stereoheadsetet
Philips Tapster

7.1     Anslut Bluetooth-stereoheadsetet
Philips Tapster till mobiltelefonen
Slå på headsetet genom att trycka på på/av
tills indikatorlampan tänds. När du slår på
headsetet ansluts det automatiskt till den enhet
som det senast var ansluten till. Om den senaste
enheten inte är tillgänglig försöker headsetet
ansluta till den näst senaste enheten som det var
anslutet till.
Om du slår på mobiltelefonen eller
telefonens Bluetooth-funktion efter att du
aktiverat headsetet ansluter du headsetet till
mobiltelefonen via Bluetooth-menyn i telefonen.

7.2

Automatisk energibesparing

Om headsetet inte hittar någon Bluetoothenhet inom räckvidden att ansluta till inom fem
minuter stängs det av automatiskt för att spara
batteri.

7.3

Tips!
För att du inte ska behöva riskera att sätta på
musik eller ringa samtal av misstag aktiveras de
beröringskänsliga områdena först när du har satt
i öronsnäckorna i öronen. En stigande respektive
fallande signal hörs när du sätter i respektive tar
ur öronsnäckorna till Bluetooth-stereoheadsetet
Philips Tapster.
Hela det yttre höljet på öronsnäckorna är
beröringskänsligt.
Beröringskänslig yta

Du kan styra samtliga funktioner med följande
enkla rörelser:
Knacka
Knacka på ytan
Dubbelknacka
Knacka på ytan två gånger i snabb följd
Trycka   
Tryck i cirka en sekund
Dra
Dra med fingret framåt och bakåt över
öronsnäckans yta

Kontrollera det beröringskänsliga
Bluetooth-stereoheadsetet Philips
Tapster

Bluetooth-stereoheadsetet Philips Tapster är
utrustat med intuitiva pekkontroller för enkel
navigering bland musik och telefonsamtal. När
du har bekantat dig med de nya pekkontrollerna
kommer du att upptäcka att den här metoden
är både enklare och snabbare än att kontrollera
headsetet med knappar.
13

Sven ska 

7

I tabellen nedan visas hur du kontrollerar musik och samtal med dessa enkla rörelser.
Tips!
Alla samtalsfunktioner är placerade på den högra öronsnäckan, vilket gör att du kan
använda headsetet för att ringa samtal även när du inte har satt i den vänstra öronsnäckan.

Vänster

Höger

Ström

Ström

Saknas

På/av

Musik

Musik

Tryck på

Nästa låt/föregående
låt

Dra framåt/bakåt

Volym upp/ned

Dra framåt/bakåt

Stopp

Tryck (håll ned i
en halv sekund)

Spela upp/paus

Knacka

FullSound (naturlig/
dynamisk bas)

Dubbelknacka under
musikuppspelning

Samtal

Samtal

Saknas

Volym upp/ned

Dra framåt/bakåt

Besvara samtal

Knacka

Lägga på/avvisa samtal

Tryck (håll ned i
en halv sekund)

Slå senaste nummer

Dubbelknacka

Aktivera
röstuppringning

Tryck (håll ned i
en halv sekund)

Överföra samtalet till
telefonen/headsetet

Ta ur/sätta i öronsnäcka

Stänga av mikrofonen

Dubbelknacka under pågående
samtal

Besvara ett
inkommande samtal
och parkera det
befintliga aktiva
samtalet.

Knacka

Avvisa ett
inkommande samtal
och fortsätt med
det befintliga aktiva
samtalet.

Tryck (håll ned i
en halv sekund)
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Förvara och bära med sig
headsetet

Sven ska 

7.4

Headsetet levereras med ett skyddande
bärfodral som rymmer headset och eventuella
öronkrokar.Vira den sladd som kopplar samman
de två öronsnäckorna runt kabelvindan så att du
enkelt kan stoppa ned headsetet.

15

8

Få ut mer av Bluetoothstereoheadsetet Philips
Tapster

8.1

Information om samtidig
användning av röst och ljud

Bluetooth-stereoheadsetet kan anslutas till
en Bluetooth-ljudkälla (funktioner för
Bluetooth-profil A2DP och AVRCP) och en
Bluetooth-kommunikationskälla (funktioner för
Bluetooth-profil HFP eller HSP) på samma gång.

Mer information om batteristatus

När du slår på headsetet anges batteristatus
med indikatorlampan.
Blinkning

Batteristatus

Blinkar rött tre
gånger

Mindre än 25 %
återstående
batteriladdning

Blinkar rött två
gånger

Mindre än 50 %
återstående
batteriladdning

Blinkar rött en
gång

50 % återstående
batteriladdning eller mer

Cirka fem minuter innan batteriet tar slut
hörs två korta signaler en gång i minuten som
påminner dig om att du måste avsluta samtalet
eller överföra det till telefonen innan batteriet
tar slut. Dessutom börjar indikatorlampan blinka
rött när det återstår omkring fem minuters
samtalstid.

16

8.2

Det innebär att du kan ansluta Bluetoothstereoheadsetet till
• en Bluetooth-stereokompatibel telefon för att
lyssna på musik och ringa samtal eller
• till en Bluetooth-telefon med funktioner för
endast Bluetooth-kommunikation (d.v.s. utan
Bluetooth-stereo (A2DP)) för att ringa samtal
och samtidigt till en Bluetooth-stereoenhet
(Bluetooth-kompatibel MP3-spelare,
Bluetooth-ljudadapter o.s.v.) för att lyssna på
musik. Glöm inte att först para ihop telefonen
med Bluetooth-headsetet och sedan slå av
både telefonen och headsetet och para ihop
Bluetooth-ljudenheten.
Tack vare SwitchStream-funktionen kan du lyssna
på musik samtidigt som du tar emot samtal.
När du lyssnar på musik hörs en ringsignal vid
inkommande samtal och du kan enkelt växla till
samtalet genom att knacka på hörluren.

Information om FullSound

Sven ska 

8.3

FullSound är en smart digital
ljudförbättringsalgoritm som körs på en
kraftfull processor inuti Bluetooth-headsetet.
Den återställer och förbättrar bas, diskant,
stereoeffekter och dynamik hos komprimerad
musik och ger ett mer naturligt och äkta ljud
tack vare åratal av akustisk forskning och
justering.
Bluetooth-stereoheadsetet Philips Tapster har
två FullSound-inställningar:
• Inställningen Natural är optimerad för en
mycket naturlig återgivning av musik och
passar utmärkt för klassisk musik, akustisk
musik, jazz och musik med mycket sång.
• Inställningen Dynamic Bass framhäver låga
frekvenser för ett mer kraftfullt basljud och
passar bra för exempelvis hiphop, techno och
andra basorienterade musikstilar eller som
extra motivation på träningspasset.
FullSound-inställningen Natural är aktiverad
som standard. Du kan växla mellan de två
inställningarna genom att dubbelknacka två
gånger på den vänstra hörluren. När du ställer in
FullSound-inställningen Natural hörs en fallande
ton och för Dynamic Bass hörs en stigande ton.

17

9

Tekniska data om
Bluetoothstereoheadsetet Philips
Tapster

• Intuitiva pek- och rörelsekontroller
• Digital FullSound-ljudförbättring för fyllig och
levande musik
• Eko- och brusreduceringen EverClear för
tydligt samtalsljud
• Ergonomisk design med vinklad ljudkanal
• Upp till sex timmars musikspeltid
• Upp till sju timmars samtalstid
• Upp till 150 timmars standbytid
• Laddas vanligen på två timmar
• Uppladdningsbart litiumpolymerbatteri
(160 mAh)
• Bluetooth 2.1+EDR, funktion för Bluetoothstereo (A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile), AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)), funktion för Bluetoothmono (HSP (Headset Profile), HFP (HandsFree Profile))
• Räckvidd upp till 10 meter
• Frekvens- omfång: 20 Hz till 20 kHz
Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande.

18

Det går inte att slå på Bluetooth-headsetet.
Batterinivån är mycket låg.
Ladda Bluetooth-headsetet.
Det går inte att ansluta till mobiltelefonen.
Bluetooth är avaktiverat.
Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen och slå på
headsetet efter att du slagit på telefonen.
Headsetet ramlar ur örat/går inte att
sätta i örat.
Du har valt fel storlek på öronsnäckorna.
Välj en annan storlek på öronsnäckorna och läs
föregående avsnitt om hur du sätter i och fäster
dem vid örat. Prova gärna öronkroken, som ger
extra stabilitet.
Pekkontrollerna fungerar inte.
Det automatiska låset är aktiverat som om
öronsnäckorna inte vore fästa i öronen.
För att du ska kunna använda pek- och
rörelsekontrollerna måste öronsnäckorna
sitta i örat. Kontrollera att den fallande
aktiveringssignalen hörs när du sätter i
öronsnäckorna. Om du inte hör signalen kan du
prova med att ta ur och sätta i snäckorna igen.
Pekkontrollerna är alltför känsliga/inte
tillräckligt känsliga.
Öva på att använda pekkontrollerna.
De första minuterna kan det verka som att
kontrollerna är alltför känsliga eller inte
tillräckligt känsliga. Graden av känslighet har
ställts in för att passa en bred användargrupp. Du
kan behöva några minuter för att träna upp dig
innan du vänjer dig vid kontrollerna.

Mobiltelefonen hittar inte headsetet.
• Headsetet kan ha anslutits till någon
annan enhet som den parats ihop med
tidigare.
Stäng av den anslutna enheten eller placera
den utanför räckvidden.
• Det kan hända att ihopparningen har
återställs eller att headsetet har parats
ihop med någon annan enhet.
Starta ihopparningen enligt anvisningarna i
den här handboken.
Röstuppringning eller återuppringning
fungerar inte.
Det är inte säkert att mobiltelefonen har
den funktionen.
Telefonens AM-/FM-radiofunktion fungerar
inte när jag använder Bluetooth-headsetet.
Det finns ingen AM-/FM-antenn.
I de flesta fall krävs ett headset med sladd, som
även fungerar som antenn, för att det ska gå att
lyssna på FM-radio via mobiltelefonen. Om din
telefon har funktioner för internetradio kan du
använda den funktionen med Bluetooth-headsetet.
Headsetet är anslutet till en telefon med
Bluetooth-stereo (A2DP-profil), med
det går endast att lyssna på musik via
telefonens högtalare.
Det är möjligt att du måste välja om du vill
lyssna på musik via högtalare eller headset.  
I användarhandboken till telefonen kan du läsa
mer om hur du lyssnar på musik via headsetet.
Ljudkvaliteten vid strömning från
telefonen är mycket låg eller så fungerar
funktionen inte över huvud taget.
Telefonen kanske saknar funktioner
för Bluetooth-stereo (A2DP-profil).
Den kanske bara kan användas för
Bluetooth-mono (HSP-/HFP-profil).
Kontrollera telefonens funktioner.
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10    Vanliga frågor

Ljudkvaliteten är låg och det hörs
knastrande ljud.
Bluetooth-ljudkällan befinner sig utanför
intervallet.  
Flytta headsetet och Bluetooth-ljudkällan
närmare varandra eller ta bort eventuella hinder
mellan dem.
Jag kan lyssna på men inte kontrollera
musiken från enheten (t.ex. hoppa framåt/
bakåt).
Musikenheten saknar den här funktionen
(AVRCP-profil).
Se användarhandboken till ljudkällan.
Mer supportinformation hittar du på
www.philips.com/support.
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