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Svarīgi

1.2 		 Elektriskie, magnētiskie un
elektromagnētiskie lauki (EMF)
1

1.1 		 Droša klausīšanās
Risks
Lai izvairītos no dzirdes pasliktināšanās,
ierobežojiet laiku, cik ilgi lietojat austiņas ļoti
skaļā skaļumā, un noregulējiet austiņas drošā
skaļumā. Jo skaļāks skaļums, jo īsāks ir drošās
klausīšanās laiks.
Ievērojiet sekojošos norādījumus,
izmantojot savas austiņas.
• Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika
posmu.
• Uzmanieties, lai nepārtraukti nepalieliniet
skaļumu, jo jūsu dzirde pielāgojas.
• Neuzgrieziet tik skaļi, ka vairs nedzirdat, kas
notiek jums apkārt.
• Jums jāuzmanās vai uz laiku jāpārtrauc
klausīšanās iespējami bīstamajās vietās.
• Šo austiņu izmantošana, kad abas ausis ir
aizsegtas, nav ieteicama automašīnas vadīšanas
laikā un dažās vietās var būt pat nelikumīga.
• Jūsu drošības dēļ izvairieties no mūzikas
klausīšanās un telefona zvaniem, braucot ar
automašīnu vai citos bīstamos gadījumos.
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„Philips Electronics” ražo un pārdod daudzas
preces tādiem klientiem, kuriem patīk
elektroniskas lietas, kas spēj radīt un saņemt
elektromagnētiskos signālus.
Viens no „Philips” vadošajiem biznesa
principiem ir ievērot visus nepieciešamos
veselības un drošības pasākumus, izgatavojot
savas preces tā, lai tās atbilstu visām
juridiskajām prasībām un EMF standartiem,
kas ir spēkā preču ražošanas laikā.
„Philips” iz uzņēmies radīt, izgatavot un tirgot
tādas preces, kurām nav kaitīga ietekme uz
veselību.
“Philips” apstiprina, ja viņu preces tiek
izmantotas pareizi, tās ir drošas lietošanai
pēc pašreiz pieejamiem zinātniskajiem
pierādījumiem.
„Philips” ir aktīva loma starptautisko EMF
un drošības standartu izveidē, kas ļauj
viņiem paredzēt turpmākos standartizācijas
jaunumus un ieviest tos savās precēs.
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1.3 		 Vispārējā uzturēšana

1.5			 Integrētās baterijas izņemšana

Lai izvairītos no bojājumiem vai
nepareizas darbības:
• Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
• Nenometiet savas austiņas.
• Neļaujiet savām austiņām nokļūt ūdenī.
• Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus,
kuru sastāvā ir alkohols, amonjaks, benzols vai
abrazīvi materiāli.
Ja nepieciešams tīrīt, tad izmantojiet mīkstu
drānu un, ja nepieciešams, samērcējiet to
nedaudz ūdenī vai izšķīdinātā ziepju ūdenī, lai
varētu notīrīt austiņas. .

Ja jūsu valstī nav elektronisko preču savākšanas
/ pārstrādes punktu, jūs varat pasargāt vidi,
izņemot un otrreizēji pārstrādājot bateriju pirms
preces izmešanas. Lūdzu, nogādājiet bateriju
bateriju savākšanas un otrreizējās pārstrādes
vietā.

Par darbības un uzglabāšanas
temperatūrām
• Nelietojiet un neuzglabājiet austiņas vietā, kur
gaisa temperatūra ir zem -15°C (5°F) vai virs
55°C (131°F), jo tas var saīsināt jūsu bateriju
kalpošanas laiku.

Baterijas izņemšana iznīcinās preci.
Pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas no USB
lādēšanas kabeļa, pirms izņemat baterijas.
Jūs varat izņemt bateriju, rīkojoties šādi.
1 Noplēsiet kreisās austiņas polsterējumu.
2 Izņemiet skrūves, kas tur skaļruņa plāksni
vietā.
3 Izņemiet skaļruņa plāksni.
4 Pārgrieziet baterijas vadus.
5 Izņemiet bateriju.

1.4 		 Atbrīvošanās no jūsu vecās preces
Jūsu prece ir radīta un izražota no
augstākās kvalitātes materiāliem
un sastāvdaļām, kuras var otrreiz
pārstrādāt un izmantot. Ja precei ir
pievienots simbols ar pārsvītrotu atkritumu
tvertni, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas
direktīvai 2002/96EK. Lūdzu, ziniet par vietējiem
elektrisko un elektronisko preču savākšanas
punktiem. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem
likumiem un neizmetiet savu veco preci
kopā ar saviem ikdienas atkritumiem. Parieza
atbrīvošanās no vecas preces palīdzēs novērst
iespējamās negatīvās sekas dabai un cilvēku
veselībai.



Baterija atrodas
kreisajā austiņā.

1. Noplēsiet
2. Izņemiet 3. Atveriet 4. Izņemiet
austiņas
skrūves
skaļruņa
bateriju
polsterējumu
plāksni
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1.6			 Ziņojums Eiropas Savienībai

Ar šo “Philips Consumer Lifestyle”, BG P&A
apliecina, ka “Philips Bluetooth” modeļa
SHB9000 austiņas atbilst Direktīvas 1999/5/
EK pamatprasībām un citiem attiecīgiem tās
nosacījumiem.
Iepazīstieties ar informāciju, kas atrodama
lietošanas instrukcijas kompaktdiska galvenajā
mapē vai Atbilstības deklarācijas pielikumā.

1.7			 Prečzīmes
Prečzīmes ir “Koninklijke Philips Electronics
N.V.” vai kompānijas attiecīgo īpašnieku īpašums.
“Bluetooth” nosaukuma prečzīme un logotipi
ir “Bluetooth SIG Inc.” īpašums un “Koninklijke
Philips Electronics N.V.” tos lieto saskaņā ar
licenci.



2

Kas ir kastē:
SHB9000

Bluetooth austiņas

USB lādēšanas kabelis

Somiņa

Ātrās palaišanas instrukcija

CD ar lietošanas instrukciju

Audio kabelis

3			 Kas vēl jums būs
nepieciešams:
Mobilais telefons, kuram ir bluetooth stereo
straumēšanas funkcija, t.i. kuram ir bluetooth
A2DP profils.

Bezvadu mūzikas vadībai:
• Bluetooth audio video tālvadības profils
(AVRCP).

Citas ierīces (piezīmjdatori, kabatdatori,
bluetooth adapteri, PP3 atskaņotāji u.c.) arī der,
ja tiem ir austiņu atbalstītais bluetooth profils. Šie
profili ir:

Austiņām ir bluetooth 2.0 versija, bet tās
darbosies arī ar ierīcēm, kurām ir citas bluetooth
versijas, kas atbalsta iepriekšminētos profilus.

Bezvadu brīvroku sakariem:
• Bluetooth austiņu profils (HSP) vai bluetooth
brīvroku profils (HFP).
Bezvadu stereo klausīšanai:
• Bluetooth uzlabotais audio sadales profils
(A2DP).
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4 			 Ko jūs varat darīt ar savām
austiņām
Ar savām „Philips” austiņām jūs varat:
• veikt bezvadu brīvroku sarunas
• klausīties mūziku bez vadiem
• kontrolēt mūziku bez vadiem
• pārslēgties starp zvaniem un mūziku
• Klausieties mūziku ar ierīcēm, kurām nav
bluetooth, izmantojot pievienoto audio kabeli



5

Jūsu bluetooth stereo austiņu pārskats

LED
indikatora
lampiņa

Regulējams galvas
stiprinājums

Mikrofons
Audio ligzda
Mini USB
lādēšanas ligzda



Sākam

6.1			 Austiņu uzlādēšana
Pirms austiņu pirmās izmantošanas reizes
lādējiet akumulatoru 6 stundas, lai iegūtu
optimālu akumulatora kapacitāti un darbības
mūža ilgumu.
Brīdinājums
Lietot tikai oriģinālo USB lādēšanas kabeli. Cita
lādētāja izmantošana var sabojāt vai iznīcināt
austiņas.
Iespraudiet USB lādēšanas kabeli sava datora
USB ligzdā un pievienojiet lādētāja kabeli austiņu
lādēšanas ligzdai.
Uzmanību!
Pabeidziet zvanu pirms lādējat austiņas, jo
austiņu savienošana ar lādētāju pārtrauks esošo
zvanu.

6.2 			 Austiņu pievienošana pie sava
mobilā telefona

LAT VIEŠU
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Jūsu bluetooth stereo austiņas ir jāsapāro ar
jūsu mobilo tālruni pirms tas tiek savienots un
izmantots ar jūsu tālruni pirmo reizi.
“Sapārošana” izveidos unikālu šifrētu saiti starp
jūsu mobilo tālruni un austiņām.
Sapārošana jāveic:
• pirms austiņu izmantošanas ar mobilo tālruni
pirmo reizi, vai
• pēc vairāk nekā divu bluetooth ierīču
sapārošanas ar jūsu austiņām. Jūsu austiņas
savā atmiņā var saglabāt divas sapārotas
ierīces, ja jūs pārojat vairāk nekā divas ierīces,
tad vecākā sapārotā ierīce tiek pārrakstīta.
• “Pārošana” atšķiras no “savienošanas”,
jo pārošana parasti ir jāveic tikai vienreiz,
savukārt telefons un austiņas ir “jāsavieno”
katru reizi, kad viena no šīm abām ierīcēm
ir tikusi izslēgta vai bijusi ārpus uztveršanas
zonas.

Lādēšanas laikā LED indikators degs sarkanā
krāsā. LED izslēgsies, kad lādēšana būs beigusies.
Parasti pilnīga uzlādēšana ilgst četras stundas.
Austiņas jūs lādēšanas laikā varat izmantot.



Lai savienotu austiņas ar jūsu mobilo
telefonu
Pārliecinieties, ka austiņas ir uzlādētas, jūsu
mobilais tālrunis ir ieslēgts, un tā bluetooth
funkcija ir aktivizēta. Apskatieties sava tālruņa
lietotāja rokasgrāmatā, lai uzzinātu, kā jūsu
telefonā ieslēgt bluetooth.
1

2

Ar izslēgtām austiņām spiediet , līdz LED
sāk mirgot secīgi sarkanā un zilā krāsās.
Austiņas paliks “sapārošanas režīmā” 5
minūtes.
Pārošana parasti ietver dažus vienkāršus
soļus, kas izklāstīti turpinājumā; lūdzu, sīkāku
informāciju skatiet sava telefona lietotāja
rokasgrāmatā.
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Piekļūstiet jūsu mobilā telefona izvēlnei, kas
parasti saucas “Iestatīšana”, “Iestatījumi”,
“Bluetooth” vai “Savienojamība”. Izvēlieties
opciju, lai atklātu vai meklētu bluetooth
ierīces. Pēc dažām sekundēm jūsu telefonam
būtu jānorāda, ka tas ir atradis “Philips
SHB9000”.
4 Kad būsiet izvēlējies “Philips SHB9000”
savā mobilajā telefonā, parasti jums būs
jāapstiprina sapārošana un jāievada piekļuves
kods. Lūdzu, ievadiet austiņu piekļuves kodu
“0000” (četras nulles).
Pēc veiksmīgas sapārošanas austiņas savienosies
ar mobilo telefonu. Jūs dzirdēsiet garu pīkstienu,
kas apstiprinās veiksmīgu sapārošanu, un austiņu
LED krāsa mainīsies no mirgojoši sarkanas/zilas
uz periodiski mirgojošu zilu ik pēc trīs sekundēm.

10
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7 			 Bluetooth stereo austiņu
lietošana
7.1 		 Pievienošana pie mobilā telefona
Ieslēdziet austiņas, piespiežot , līdz iedegsies
LED. Kad austiņas ir ieslēgtas, tās automātiski
atkārtoti savienosies ar pēdējo ierīci, ar kuru
tās bija savienotas. Ja pēdējā savienotā ierīce nav
pieejama, austiņas mēģina atkārtoti savienoties ar
priekšpēdējo ierīci, kas bija savienota ar austiņām.
Ja jūs ieslēdzat mobilo telefonu vai tā bluetooth
funkciju pēc tam, kad ir ieslēgtas austiņas,
savienojiet austiņas ar telefonu no jūsu telefona
bluetooth izvēlnes.

7.2 		 Automātiska enerģijas taupīšana
Ja jūsu austiņas nevar atrast nevienu Bluetooth
ierīci, ar kuru savienoties, piecu minūšu laikā,
to strāvas padeve automātiski samazināsies, lai
taupītu akumulatora darbības mūža ilgumu.

7.3 		 Austiņu vadība
Uzsitiens

Turēšana
> 1 sek.

Lai vadītu austiņas, uzsitiet,
pieturiet un divreiz
uzsitiet uz austiņu pogām.
“Uzsitiens”, “turēšana” un
“divkāršs uzsitiens” atšķiras
pogas piespiešanas ilguma un
ātruma ziņā.

Divkāršs
uzsitiens
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Turpinājumā esošajā tabulā redzams, kā darboties ar austiņām:
Lai:
Dariet šādi:
Ieietu sapārošanas režīmā
Ieslēgtu austiņas

Izslēgtu austiņas
Atskaņotu/pauzētu mūziku
Apturētu mūziku
Pārlēktu uz priekšu/atpakaļ
FullSound ieslēgts/izslēgts
Noregulētu skaļumu
Paceliet klausuli / Nolieciet
klausuli
Atbildētu uz 2. zvanu / aizturētu
pirmo zvanu / pārslēgtos atpakaļ *
Atteiktu zvanu
Vēlreiz zvanītu uz pēdējo numuru
Aktivizētu balss zvanu *
Atslēgtu mikrofonu

Skaņas un LED indikatora
reakcija
Mainīga sarkanās/zilās krāsas
Piespiediet līdz LED sāk
Pārmaiņus mirgot sarkanā/zilā krāsā mirgošana
• 3x mirgo sarkanā krāsa:
Piespiediet uz 2 sekundēm
akumulators ir tukšs.
• 2x mirgo sarkanā krāsa:
> 25% no uzlādētā
akumulatora atlikuši.
• 1x mirgo zilā krāsā: > 50%
no uzlādētā akumulatora
atlikuši.
viens garš signāls
Turiet 1 min. un 4 sek.
Uzsitiet uz
Turiet
Uzsitiet uz
vai
Vienlaicīgi turiet un
4 sek. Viens īss pīkstiens: ieslēgts
divi īsi pīkstieni: izslēgts
Uzsitiet uz VOL- vai VOL+
Uzsitiet uz
Uzsitiet uz
Turiet
Divkāršs uzsitiens uz
Turiet līdz atskan skaņas signāls
Divkāršs uzsitiens uz (zvana laikā)

Pāradresējiet zvanu uz “phone” * Turiet

Viens garš pīkstiens
Divi īsi pīkstieni
viens īss pīkstiens
Īss pīkstiens ik pēc piecām
sekundēm, līdz klusums tiek
izslēgts.
Viens īss pīkstiens

Citi statusa indikatori:
Savienots ar bluetooth ierīci
Zila gaisma mirgo ik pēc 3 sekundēm.
(atrodoties gaidstāves režīmā vai
klausoties mūziku)
Gatavs sapārošanai
Sapārošanas režīmā nepārtraukti gaisma pārmaiņus mirgo ar
sarkanu gaismu un zilu gaismu.
Ieslēgts, bet nav savienots
Ātri mirgo zila gaisma.
Zvana laikā
Kamēr zvana telefons, ātri mirgo zila gaisma (divreiz sekundē).
Pēc atbildēšanas uz zvanu mirgošana palēninās līdz vienai reizei
sekundē.
Tukšs akumulators
LED mirgos sarkanā nevis zilā krāsā. Ik pēc minūtes būs dzirdams
īss dubults pīkstiens, kad runāšanas laikam būs atlikušas piecas vai
mazāk minūtes.
* Pieejams, ja jūsu mobilais telefons atbalsta šo opciju
12
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7.4. 		 Bluetooth stereo austiņu nēsāšana
Galvas stiprinājums ir pilnībā regulējams,
lai pielāgotos jūsu vēlmēm. Mīkstie putu
polsterējumi nodrošina lielisku skaņas izolāciju
un ilgstošu klausīšanās komfortu.
Jūs varat sagriezt austiņu vienpusējai klausīšanai,
DJ dziesmu miksēšanai un pārbaudei.
Salokiet austiņas, abas austiņas ielokot uz iekšu
un ievietojiet tās ceļojumu somiņā pārvadāšanai.

13
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Jūsu bluetooth stereo
austiņu biežāka lietošana

8.1			 Izmantojiet ar audio kabeli
Bluetooth var neizmantot, ja izmanto austiņu
audio ligzdu. Bezvada darbība nozīmē to, ka,
lai klausītos mūziku, nav nepieciešama bateriju
enerģija. Mikrofons un „FullSound” digitālā skaņa
pastiprinātājs nedarbosies, izmantojot audio
kabeli.
Beidziet savu sarunu pirms audio ligzdas
pieslēgšanas, tā kā tas izslēgs bateriju jaudu un
pārtrauks zvanu.
Pievienojiet vienu audio kabeļa vadu austiņu
audio ligzdai un otru – mūzikas ierīces austiņu
ligzdai.

Audio ieeja

Mini USB lādēšanas
ligzda

14

8.2			 Uzziniet, kāds ir bateriju stāvokli
Uzreiz pēc austiņu ieslēgšanas LED norādīs
akumulatora statusu.
LED uzvedība

Akumulatora statuss

3x mirgo sarkanā
krāsā

Atlikuši mazāk par 25%
akumulatora

2x mirgo sarkanā
krāsā

Atlikuši mazāk par 50% no
uzlādētā akumulatora

1x mirgo zilā
krāsā

Atlikuši 50% vai vairāk no
uzlādētā akumulatora

LED nepārtraukti mirgos sarkanā krāsā, kad būs
atlikušas 5 minūtes sarunu laika. Jūs dzirdēsiet arī
divus īsus pīkstienus ik pēc minūtes, kas atgādinās
jums, ka jābeidz zvans, vai jāpārceļ tas uz jūsu
telefonu, pirms akumulators izslēdzas.

Jūsu bluetooth stereo austiņas var savienot ar
• vienu bluetooth audio ierīci (kas atbalsta
A2DP un AVRCP bluetooth profilu), un
• vienu bluetooth saziņas ierīci (kas atbalsta
HFP vai HSP bluetooth profilu) vienlaicīgi.
Tādējādi jūs varat savienot savas bluetooth
stereo austiņas:
• ar bluetooth stereo iespējotu telefonu, lai
klausītos mūziku un veiktu zvanus, vai
• ar Bluetooth telefonu, kas neatbalsta
Bluetooth stereo (A2DP), lai pārvaldītu
zvanus un tajā pašā laikā Bluetooth audio
ierīce (Bluetooth atbalstīts MP3 atskaņotājs,
Bluetooth audio adapters u.c.), lai klausītos
mūziku. Obligāti vispirms sapārojiet tālruni ar
savām bluetooth austiņām, tad izslēdziet gan
telefonu, gan austiņas, lai pēc tam sapārotu ar
bluetooth audio ierīci.
Ar SwitchStream funkciju jūs varat klausīties
mūziku un pārraudzīt savus zvanus vienlaicīgi.
Pat klausoties mūziku jūs dzirdēsiet zvana toni,
saņemot zvanu, un varēsiet pārslēgties uz zvanu,
vienkārši uzsitot uz pogas.

8.4		 Uzziniet par FullSound
FullSound ir vieds digitālās skaņas uzlabošanas
algoritms, kas darbojas ar jaudīgu procesoru jūsu
bluetooth austiņu iekšpusē.
Tas atjauno un uzlabo basus, augstās frekvences,
stereo efektus un saspiestās mūzikas dinamiku,
un rada dabiskāku, “reālās dzīves” skaņas
pieredzi, balstoties uz daudziem akustikas izpētes
un skaņošanas gadiem.
Ja aktivizēta FullSound funkcija, tā samazina
mūzikas atskaņošanas laiku par mazāk nekā
10%. Funkcija tiek aktivizēta, kad jūs iegādājaties
šo produktu; lai izslēgtu vai ieslēgtu FullSound,
vienlaicīgi turiet
un 4 sekundes. Jūs
dzirdēsiet vienu īsu pīkstienu, kad ieslēgsiet
“FullSound”, un divus īsus pīkstienus – kad
izslēgsiet “FullSound”.
Padoms
„FullSound” funkcijas ir pieejamas bezvada
operāciju laikā, bet nevis tad, kad tiek izmantota
audio ligzda.

15
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8.3 		 Uzziniet par vienlaicīgu skaņas un
audio izmantošanu

9

Tehniskie dati

• Līdz pat 17 stundām atskaņošanas vai 18
stundām sarunu laika.
• Līdz pat 400 stundām gaidstāves laikā.
• Parastais pilnīgas uzlādes laiks: 4 stundas
• Lādējams Litija polimēru akumulators
(460mAh)
• Bluetooth 2.0+EDR, bluetooth stereo atbalsts
(A2DP – Advanced Audio Distribution Profile
(Uzlabots audio izplatīšanas profils), AVRCP
– Audio Video Remote Control Profile (Audio
video tālvadības pults profils)), bluetooth
mono atbalsts (HSP – Headset Profile
(Austiņu profils), HFP – Hands-Free Profile
(Brīvroku profils))
• FullSound digitālās skaņas uzlabošana
• Digitālā atbalss un trokšņa samazināšana.
• 3,5 mm audio ligzda bezvada telefona
režīmam.
• Regulējams, salokāms galvas stiprinājums.
• Skaņu izolējošs polsterējums.
• Darbības diapazons līdz pat 15 metriem (50
pēdas).
Tehniskie dati var mainīties bez iepriekšēja
brīdinājuma.
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Biežāk uzdotie jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.
Akumulators ir gandrīz tukšs.
Uzlādējiet savas bluetooth austiņas.

Bluetooth austiņas neieslēdzas.
Audio kabelis pievienots.
Izraujiet audio kabeli.

Nav savienojuma ar mobilo telefonu.
Bluetooth nav aktivizēts.
Aktivizējiet bluetooth savā mobilajā telefonā, un
ieslēdziet austiņas pēc telefona ieslēgšanas.

Mobilais telefons nevar atrast austiņas.
• Austiņas var būt savienotas ar citu iepriekš
sapārotu ierīci.
Izslēdziet esošo savienoto ierīci vai novietojiet
to ārpus uztveršanas zonas.
• Sapārošanas iespējams tika atiestatītas vai arī
austiņas iepriekš tika sapārotas ar citu ierīci.
Sāciet sapārošanas procesu, kā aprakstīts šajā
lietotāja rokasgrāmatā.

Pārzvanīšana nedarbojas.
Iespējams jūsu mobilais tālrunis šo funkciju
neatbalsta.

Balss zvans nedarbojas.
Iespējams jūsu mobilais tālrunis šo funkciju
neatbalsta.

LAT VIEŠU
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Austiņas ir savienotas ar bluetooth
stereo iespējotu telefonu, bet mūzika tiek
atskaņota tikai pa tālruņa skaļruni.
Telefonam var būt opcija atskaņot mūziku pa
skaļruni vai austiņām.
Apskatieties sava telefona lietotāja rokasgrāmatā,
kā pārslēgt mūzikas atskaņošanu uz austiņām.

Audio kvalitāte, straumējot no telefona,
ir ļoti zema vai arī audiostraumējums
nedarbojas vispār.
Iespējams telefons nav salāgojams ar A2DP un
atbalsta tikai (mono) HSP/HFP.
Pārbaudiet sava telefona salāgojamību.

Audio kvalitāte ir slikta, un ir dzirdami
krakšķoši trokšņi.
Bluetooth audio avots ir ārpus uztveršanas
zonas.
Samaziniet attālumu starp austiņām un bluetooth
audio avotu, vai likvidējiet šķēršļus starp tiem.

Es dzirdu, taču nevaru kontrolēt mūziku
savā ierīcē (piem., pārlēkt uz priekšu/
atpakaļ).
Bluetooth audio avots neatbalsta AVRCP.
Pārbaudiet to sava audio avota lietotāja
rokasgrāmatā.
Lūdzu, apmeklējiet www.philips.com/support, lai
iegūtu papildu atbalstu.
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