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1.1

1.2

Elektriska-, Magnetiska och
Elektromagnetiska fält ( EMF )

1

Philips Electronics tillverkar och säljer
många produkter med konsumenter som
målgrupp, vilka, liksom andra elektriska
apparater, generellt kan sända ut och ta emot
elektromagnetiska signaler.
En av Philips ledande affärsprinciper är
att använda alla nödvändiga hälso- och
säkerhetsprinciper för våra produkter, för
att överensstämma med alla gällande lagliga
krav och för att hålla sig inom EMF-standard
gällande vid produkttillverkningen.
Philips står för att utveckla, producera
och marknadsföra produkter som inte ger
skadliga hälsoeffekter.
Philips bekräftar att om deras produkter
handhas på rätt sätt för dess syfte, är de
säkra att använda enligt vetenskapliga bevis
för närvarande tillgängliga.
Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av
internationell EMF- och säkerhetsstandard,
som möjliggör för Philips att ta del av vidare
utveckling i standardisering för en tidig
integration av dess produkter.

Hörselsäkerhet

Fara
För att undvika hörselskada begränsa den tid du
använder hörlurarna vid hög volym och ställ in
volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto
kortare är tiden för säker lyssning.
Se till att följa följande riktlinjer när du
använder dina hörlurar.
• Lyssna till rimlig volym inom rimliga
tidsperioder.
• Var försiktig och inte öka volymen när din
hörsel blivit van vid volymen.
• Vrid inte upp volymen så högt att du inte kan
höra ljuden omkring dig.
• Du bör använda ditt headset med försiktighet
eller tillfälligt sluta använda det vid potentiellt
farliga situationer.
• Att använda ditt headset med båda öronen
täckta när du kör bil rekommenderas inte
och kan till och med vara illegalt i vissa
områden.
• För din säkerhet, undvik disktraktioner från
musik och telefonsamtal när du kör bil eller
är upptagen med andra potentiellt farliga
miljöer.
• Mycket hög volym från hörlurar kan skada
hörseln.
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1			 Viktigt

1.3 		 Allmänt underhåll

1.5

För att undvika skada eller
funktionsstörning:
• Exponera inte ditt headset för stark värme.
• Tappa eller släng inte ditt headset.
• Låt inte ditt headset bli täckt av vatten.
• Använd inte rengöringsmedel som innehåller
alkohol, ammoniak, benzen, eller slipmedel.
Om rengöring är nödvändig använd en
mjuk trasa, om nödvändigt fuktad med lite
vatten eller utspädd mild tvål, för att rengöra
produkten.

Om det inte finns något uppsamlings- /
återvinningssystem i ditt land för elektroniska
produkter kan du skydda miljön genom att
ta bort och återvinna batteriet innan du
slänger ditt headset. Ta med batteriet till en
batteriuppsamling och återvinningsplats.

Användar-och
förvaringstemperaturer

• Använd eller förvara inte apparaten på en
plats där temperaturen är lägre än -15°C
(5°F) eller högre än 55°C (131°F) eftersom
det kan göra att batteriets livstid kortas av.

1.4

Göra sig av med en gammal
produkt

Din produkt är designad och tillverkad
med bra material och komponenter
av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas
och återanvändas. När den här
överkryssade soptunnan återfinns på
produkten, betyder det att produkten täcks av
EU-direktiv 2002/96/EC. Följ instruktionerna för
det lokala återvinningssystemet för elektriska
och elektroniska produkter. Följ lokala regler
och släng inte din gamla produkt tillsammans
med vanligt hushållsavfall. Korrekt avfall av
din gamla produkt kommer att hjälpa dig att
förebygga potentiellt negativa konsekvenser för
miljön och hälsan.
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Ta bort det integrerade batteriet

Borttagning av batteriet kommer att förstöra
produkten.
Se till att headsetet är bortkopplat från USBladdningskabeln innan du tar bort batteriet.
Du kan ta bort batteriet genom att följa följande
steg.
1 Ta bort öronskyddet från vänstra
öronsnäckan.
2 Ta bort skruvar som håller högtalarplattan
på plats.
3 Ta bort högtalarplattan.
4 Skär av batterikablarna.
5 Ta bort batteriet.

Batteriet sitter inuti den
vänstra öronsnäckan

1. Ta bort
öronkudden

2. TTa bort
skruvarna

3. Öppna
4. Ta bort
högtalarplattan
batteriet

Anmärkning för Europeiska
unionen
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1.6

Philips Consumer Lifestyle, BU Accessories,
betygar att Philips Bluetooth headset
SHB9001WT överensstämmer med de
nödvändiga kraven och andra relevanta åtgärder
för direktiv 1999/5/EC.

1.7

Varumärken

Varumärkena ägs av Koninklijke Philips
Electronics N.V. eller deras respektive ägare.
Bluetooth och dess logo ägs av Bluetooth SIG,
Inc. och de märkena tillhörande Koninklijke
Philips Electronics N.V. är licensierade.
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2			 Vad finns i lådan

Casque Bluetooth

USB-laddningskabel

Påse

3 			 Vad du också behöver:
En mobiltelefon som har Bluetooth stereo
streamingegenskaper, eg. som är kompatibel med
Bluetooth A2DP profil.
Andra apparater (Bärbara datorer, PDA,
Bluetooth adapter, MP3 spelare etc.) är också
kompatibla om de delar Bluetooth-profiler som
stödjer headsetet. De profilerna är:
För trådlös handsfree kommunikation:
• Bluetooth headset profil (HSP) eller
Bluetooth Handsfree profil (HFP).
För trådlös stereoavlyssning:
• Bluetooth Avancerad Audio Distribution
profil (A2DP).
För trådlös musikkontroll:
• Bluetooth Audio Video Fjärrkontrollprofil
(AVRCP).
Headsetet har Bluetooth version 2.0, men
fungerar också med enheter med andra
Bluetooth versioner som stödjer ovan profiler.
6

Snabbstartsguide

Ljudkabel

4			 Vad du kan göra med ditt
headset
Med ditt Philips headset kan du:
• Föra trådlösa hands-free samtal
• Trådlöst lyssna till musik
• Trådlöst kontrollera musik
• Växla mellan samtal och musik
• Lyssna till musik på enheter utan Bluetooth
support genom att använda medföljande
ljudkabel
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5			 Översikt över ditt Bluetooth stereo headset

LED
indikeringslampa

Justerbart
huvudband

Mikrofon
Ljuduttag
Mini USB
laddningsuttag
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6			 Komma igång
6.1

Ladda ditt headset

Innan du använder ditt headset för första
gången, ladda batteriet i 6 timmar för maximal
batterikapacitet och livstid.
  Varning
Använd endast den ursprungliga USBladdningskabeln. Om du använder någon annan
typ av laddare kan du skada eller förstöra
headsetet.
Anslut USB-laddningskabeln till datorns USButtag och anslut laddningskabeln till headsetets
laddningsuttag.
  Varning
Avsluta ditt samtal innan du laddar ditt headset,
eftersom anslutning av ditt headset för laddning
klipper av pågående samtal.
Under uppladdning kommer LED indikatorn att
visa en röd lampa. LED lampan kommer att slå
av en gång när laddningen är fullbordad. Vanligtvis
tar full laddning fyra timmar. Du kan använda ditt
headset medan du laddar det.
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6.2

Samordna ditt headset med din
mobiltelefon

Ditt Bluetooth stereo headset måste samordnas
med din mobiltelefon innan du ansluter och
använder det för första gången med din telefon.
“Samordningen” kommer att etablera en unik
krypterad link mellan din mobiltelefon och ditt
headset.
Samordning måste sättas upp
• innan du använder ditt headset med din
mobiltelefon för allra första gången, eller
• efter samordning mellan mer än två
Bluetooth-enheter med ditt headset. Ditt
headset kan lagra upp till två samordnade
enheter i minnet, om du samordnar mera än
två enheter kommer den äldsta samordnade
enheten att skrivas över.
• “Samordning” är annorlunda från “anslutning”
eftersom samordning endast måste göras en
gång, medan telefonen och headsetet behöver
“anslutas” varje gång en av de två enheterna
har stängts av eller är utom räckvidd.

1

2
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Samordna ditt headset med din
mobiltelefon
Se till att ditt headset är laddat, din mobiltelefon
är påslagen och dess Bluetoothfunktion är i
funktion. Se dina telefoners bruksanvisningar
för att ta reda på hur man sätter på
Bluetoothfunktionen på din telefon.
När ditt headset är avstängt, tryck på tills
dess att LED lampan börjar blinka ömsom
rött ömsom blått. Headsetet kommer att
vara kvar i “samordningsläge” i 5 minuter.
För att samordna behövs några enkla
steg som beskrivs nedan, kolla med din
telefonmanual för detaljer.
10:35
Settings

Connectivity

10:37

10:36
Settings

Settings

Bluetooth

Devices Found

Add
Bluetooth
device

Philips SHB9001WT

Connectivity

Enter Password
****
0000

Select

Back

Select

Back

Select

Back
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Gå in i en meny på din mobiltelefon som
brukar heta något som ”Installation”,
”Inställningar”, ”Bluetooth” eller
”Anslutningar”. Välj det alternativ som
söker efter Bluetoothenheter. Efter ett par
sekunder bör din telefon indikera att den
har hittat “Philips SHB9001WT”.
4 Efter att du har valt “Philips SHB9001WT”
på din mobiltelefon behöver du bekräfta
samordning och slå in ett lösenord. Slå
in lösenordet för headsetet “0000” (fyra
nollor).
Efter lyckad samordning, kommer headsetet
att ansluta till mobiltelefonen. Du kommer att
höra ett långt pip-ljud för att bekräfta lyckad
samordning och headsetets LED lampa kommer
att gå från att blinka rött/blått till att tillfälligstvis
blinka blått var tredje sekund.
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7 			 Använda ditt Bluetooth
stereo headset
7.1 		 Ansluta till din mobiltelefon
Sätt på ditt headset genom att trycka på
tills dess att LED lampan tänds. När headsetet
är påslaget kommer det att återanslutas
automatiskt till den enhet det var anslute
sist. Om den senast anslutna enheten inte är
tillgänglig försöker headsetet att återansluta till
den näst sist anslutna enheten som var ansluten
till headsetet.
Om du sätter på din mobiltelefon eller dess
Bluetoothfunktion efter att du har satt på
headsetet anslut headsetet från din mobiltelefons
Bluetoothmeny.

7.2 		 Automatisk avstängning
Om ditt headset inte kan hitta någon Bluetooth
enhet att ansluta till inom fem minuter kommer
det att automatiskt stänga av för att spara
batteri.

7.3
Tryck

Håll nere
> 1 sek

Dubbeltryck
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Använda ditt headset
För att kontrollera ditt
headset bör du trycka, hålla
nere och slå dubbeltrycka
på headsetets knappar. Ett
“tryck”, “nertryckning”
och “dubbeltryck” varierar
i hastighet och längd av
knapptrycket.

Gå in i samordningsläge
Sätt på headsetet

Stänga av headsetet
Spela / Pausa musiken
Stoppa musiken
Hoppa framåt/bakåt
Fullsound på / av
Justera volymen
Ta upp ett samtal / Avsluta ett
samtal
Ta upp ett 2:dra samtal / sätta
ett annat samtal i väntläge /
växla tillbaka *
Avböja ett samtal
Ringa upp det sist ringda numret
Aktivera röstringning *
Dämpa mik
Överför samtal till telefon *
Andra statusindikatorer:
Ansluten till Bluetoothenhet
(medan i standby eller medan du
lyssnar på musik)
Redo för samordning
Påslagen men inte ansluten
I samtal

Svagt batteri

Tryck på tills dess att LED
lampan börjar
blinka rött / blått respektive
Tryck på i 2 sekunder

Håll nere i minimum 4 sek
Tryck på
Håll nere
eller
Tryck på
Håll nere och
samtidigt i
4 sek.
Tryck på VOL- eller VOLTryck på

Ljud och LED indikator
feedback
Respektive röd/blå blinkning
• 3x röd blinkning: batteriet
är svagt.
• 2x röd blinkning: > 25% av
laddningen återstår.
• 1x blå blinkning: > 50% av
laddningen återstår.
Ett långt pip-ljud

Ett kort pip-ljud :  På
Två korta pip-ljud :   Av

Tryck på
Håll nere
Tryck två gånger på
Håll nere tills dess att ett “pipljud hörs”
Tryck två gånger på (under
samtal)
Håll nere

Ett långt pip-ljud
Två korta pip-ljud
Ett kort pip-ljud
Kort pip-ljud var femte sekund
tills dämpningsläget är avstängt.
Ett kort pip-ljud

Blått ljus blinkar var 3:e sekund.
I samordningsläge, blinkar LED lampan oupphörligt rött och blått
om vartannat.
Blå lampa som blinkar snabbt.
Medan samtal pågår, blått ljus blinkar snabbt (två gånger per
sekund).
Efter att du har påbörjat samtalet, saktas det ner till en gång per
sekund.
LED lampan kommer att blinka rött istället för blått. Ett kort
dubbel-pip-ljud kommer att höras varje minut när fem minuter
samtalstid eller mindre kvarstår.

*  Tillgänglig om funktionen stödjs av din mobiltelefon
11
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Tabellen nedan visar hur du använder ditt headset:
För att:
Gör så här:

7.4

Bära ditt Bluetooth stereo headset

Huvudbandet är helt justerbart för att passa
dig perfekt. Det mjuka skummaterialet erbjuder
perfekt ljudplombering och varaktig komfort.
Du kan vrida öronsnäckorna på dess fästen för
enkelsidig lyssning vid DJ mixning och kontroll.
Fäll ihop hörlurarna genom att vrida båda
öronsnäckorna och lägg dem i resepåsen för
transport.
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stereo headset ännu mera
8.1 Använda med ljudkabel
Du kan använda ditt headset med en enhet
utan Bluetoothfunktion eller på flygplan (där
Bluetooth kan vara begränsad) genom att dra
fördel av headsetets ljuduttag. Batteriladdning
är inte nödvändig för sladdanvändning vid
musiklyssning. Mikrofonen och FullSound digital
ljudförlängning kommer inte att fungera med
ljudkabeln.
Avsluta ditt samtal innan du ansluter till
ljuduttaget, eftersom det här kommer att stänga
av batteriförsörjningen och avbryta ett pågående
samtal.

8.2 		 Lär dig batteristatus
SVE N SKA

8 			 Använda ditt Bluetooth

När du har satt på headsetet, kommer LED
lampan att indikera batteristatus.
LED egenskaper

Batteristatus

3x röd blinkar

Mindre än 25% batteri
återstår

2x röd blinkar

Mindre än 50% av laddning
återstår

1x blå blinkar

50% eller mera av laddning
återstår

LED lampan kommer att blinka rött oavbrutet
när ungefär 5 minuters samtalstid återstår. Du
kommer också att höra två korta pip-ljud varje
minut för att påminna dig om att avsluta samtalet
eller att överföra det till din telefon innan
batteriet tar slut.

Anslut ena änden på den medföljande ljudkabeln
till ljuduttaget på ditt headset och den andra
änden till hörlursuttaget på din musikenhet.

Audio in

Mini USB
laddningsuttag
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8.3 		 Lär dig om samtidig användning
för röst och audio.
Ditt Bluetooth stereo headset kan anslutas till
• en Bluetooth audio enhet (som stödjer A2DP
och AVRCP Bluetoothprofil) och
• en Bluetooth kommunikationsenhet (som
stödjer HFP eller HSP Bluetoothprofil) på
samma gång.
Därför kan du ansluta ditt Bluetooth stereo
headset.
• med en telefon med Bluetooth stereo för att
både lyssna till musik och föra samtal, eller
• med en telefon med Bluetooth funktion
som inte stödjer Bluetooth stereo funktion
(A2DP) för att föra samtal och samtidigt vara
ansluten till en Bluetooth ljudenhet (MP3
spelare med Bluetooth funktion, Bluetooth
ljudadapter etc.) för att lyssna på musik. Se
till att samordna telefonen först med ditt
Bluetooth headset, och sedan stänga av både
telefonen och headsetet för att samordna
Bluetooth audio enheten.
Med funktionen SwitchStream kan du både
lyssna på musik och sköta dina samtal på samma
gång. Även medan du lyssnar på musik, kommer
du att höra en ringsignal när du tar emot ett
samtal och du kan enkelt växla till samtalet
genom att genom att enkelt trycka på knappen.
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8.4			 Lär dig om FullSound
FullSound är en smart digital ljudförlängnings
algoritm, vilken körs på en mäktig processor
inuti ditt Bluetooth headset.
Den återsställer och förlänger bas, diskant,
stereoeffekter och dynamiken av komprimerad
musik och leder till en mera naturell, “verklig”
ljudupplevelse baserad på år av akustisk
forskning och inställning.
FullSound funktionen minskar
musikuppspelningstiden med mera än 10%
om aktiverad. Funktionen är aktiverad när du
köper produkten, för att stänga av eller sätta
på FullSound funktionen håll nere
och
knapparna samtidigt i 4 sekunder. Du kommer
att höra ett kort pip-ljud efter att du har satt på
FullSound, och två korta pip-ljud efter att du har
stängt av FullSound.
  Tip
FullSound funktionen är tillgänglig med trådlös
användning, inte när du använder ljuduttaget.

SVE N SKA

9			 Tekniska data
• Upp till 17 timmars speltid eller 18 timmar
samtalstid
• Upp till 400 timmars standbytid
• Tid för full laddning: 4 timmar
• Uppladdningsbara Lithium-Polymer batteri
(460mAh)
• Bluetooth 2.0+EDR, Bluetooth stereo
support (A2DP – Avancerad Audio
Distribution Profil, AVRCP – Audio Video
Fjärrkontrollprofil), Bluetooth mono support
(HSP – Headset Profil, HFP – Hands-Free
Profil)
• FullSound digital ljudförlängning
• Digital Eko & Ljudreduktion
• 3.5mm ljuduttag för hörlursfunktion med
sladd
• Justerbart, ihopfällbart huvudband
• Mjukt skummaterial som expanderar
långsamt
• Räckvidd upp till 15 meter (50 fot)
Specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.
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10 		 Vanliga frågor
Bluetooth headset går inte att sätta på.
Batteriet är svagt.
Ladda ditt Bluetooth headset.
Bluetooth headset går inte att sätta på.
Ljudkabeln är ansluten.
Dra ur ljudkabeln.
Ingen anslutning till mobiltelefonen.
Bluetoothfunktionen avstängd.
Sätt på Bluetoothfunktionen på din mobiltelefon
och sätt på headsetet efter att du har satt på
telefonen.
Mobiltelefonen kan inte hitta headsetet.
• Headsetet kan anslutas till en annan tidigare
samordnad enhet.
Stäng av den tidigare anslutna enheten eller
flytta den utom räckvidd.
• Samordningarna kan ha blivit återställda eller
headsetet har tidigare blivit samordnat med
andra enheter.
Påbörja samordningsprocessen som beskriven i
den här användarmanualen.
Återuppringningen fungerar inte.
Din mobiltelefon stödjer inte den här
funktionen.
Röstuppringningen fungerar inte.
Din mobiltelefon kanske inte stödjer den här
funktionen.

Headsetet är anslutet till en telefon med
Bluetooth stereo funktion, men musik
spelas endast på telefonens högtalare.
Telefonen kanske har en funktion att lyssna till
musik via högtalare eller headset.
Se din telefons användarmanual hur man överför
musik till headsetet.
Ljudkvalitet under streaming som sker
från telefonen är väldigt svag eller
audiostreaming fungerar inte alls.
Telefonen kanske inte är A2DP kompatibel och
endast stödjer (mono) HSP/HFP.
Kontrollera dina telefoners kompabilitet.
Ljudkvaliteten är dålig och störande ljud
kan höras.
Bluetooth audio källa är utom räckvidd.
Reducera avståndet mellan headsetet och
Bluetooth ljudkälla, eller ta bort hinder mellan
dem.
Jag kan höra men jag kan inte kontrollera
musiken på min enhet (eg. hoppa framåt
/ bakåt).
Bluetooth audio källa stödjer inte AVRCP.
Se användarmanualen för din ljudkälla.
Headsetet laddas inte, eller laddas mycket
långsamt, när USB-laddningskabeln
används.
USB-porten ger ingen eller för litet ström.
USB-porten ska ge 500 mA. Försök använda en
annan USB-port på baksidan av din dator, eller
försök med en aktiv USB-hubb.
Besök www.philips.com/welcome för ytterligare
support.
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