همیشه برای راهنامیی شام آماده ایم

در سایت زیر محصول خود را ثبت نام کرده و پشتیبانی شوید

www.philips.com/welcome

سوال دارید؟ با
Philips
متاس بگیرید

کتابچه راهنامی کاربری

SHB9100

Philips Consumer Lifestyle B.V.
AQ95-56F-1313KR/2nd

2011

........................................................
(Document No. / Numéro du document)

...........................................................................
(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed /
Année/mois (aaaa/mm) au cours de laquelle le marquage
CE a été apposé)

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY
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هدست به یک تلفن همراه با
 Bluetoothاستریو متصل شده است،
اما موسیقی فقط در بلندگوی تلفن
همراه پخش می شود10.
کیفیت صدا ضعیف است و نویز دارد10.
کیفیت صدا هنگامی که فایل جریانی
از تلفن همراه بسیار کند است،
ضعیف می باشد یا حالت جریانی
صدا اصال کار نمی کند10.
می توانم به موسیقی گوش دهم ولی
کنترل آن (مثال جلو یا عقب بردن
آهنگ) ممکن نیست11.
وقتی کابل صوتی متصل است،
هدست کار نمی کند11.
بازنشانی به تنظیمات کارخانه11

 1مهم
ایمنی شنوایی

خطر
• •برای جلوگیری از آسیب به شنوایی ،مدت زمان استفاده از هدفون با صدای زیاد
را کاهش داده و میزان صدا را روی سطح ایمن تنظیم کنید .هر چه صدا زیادتر
باشد ،زمان گوش دادن ایمن کمرت خواهد بود.

دستورالعمل های زیر را در هنگام استفاده از
هدفون به کار بگیرید.
•با میزان صدا و برای مدت زمان قابل قبول گوش دهید.
•مراقب باشید در حالی که شنوایی شام خود را با صدا تطبیق
می دهد مرتب صدا را زیاد نکنید.
•برای کاهش صدای محیط هرگز صدای هدفون را بسیار زیاد
نکنید.
•در موقعیت های بالقوه خطرناک باید احتیاط کنید یا موقتا
از هدفون استفاده نکنید.
•فشار صدای بیش از حد از گوشی ها و هدفون می تواند
باعث از دست رفنت شنوایی شام شود.
•استفاده از هدست در حالی که هر دو گوش پوشیده باشد
در حین رانندگی توصیه منی شود و البته ممکن است در
برخی مناطق غیرقانونی باشد.
•برای ایمنی بیشرت ،هنگام رانندگی یا در مناطق بالقوه
خطرناک از متاس های تلفنی یا گوش دادن به موسیقی که
باعث پرت شدن حواس شام شود خودداری کنید.

میدان های الکرتیکی ،مغناطیسی و
الکرتومغناطیسی ()EMF

 Philips .3متعهد شده است محصوالتی را طراحی و تولید
کرده و وارد بازار کند که هیچ گونه عوارض جانبی برای سالمت
افراد در بر نداشته باشد.
 Philips .4تأیید می کند که اگر از محصوالتش برای اهداف
مورد نظر به نحو صحیح استفاده شود ،طبق شواهد علمی موجود،
این محصوالت از ایمنی الزم برای استفاده برخوردار می باشند.
 Philips .5در پیرشفت استانداردهای ایمنی و  EMFبین
املللی نقش فعالی را ایفا می کند این امر  Philipsرا قادر
ساخته است تا در تولید محصوالت جدید خود از استانداردهای
پیرشفته تری استفاده کند.

اطالعات کلی
برای جلوگیری از آسیب یا نقص در عملکرد
دستگاه:
• هدست را در معرض گرمای بیش از حد قرار ندهید.
• از انداخنت هدست خودداری کنید.
• دستگاه را در معرض قطرات یا ترشحات آب قرار ندهید.
• از انداخنت هدست در آب خودداری کنید.
• از مواد شوینده حاوی الکل ،محلول آمونیاک ،بنزین یا مواد
ساینده استفاده نکنید.
• برای متیز کردن از یک پارچه نرم استفاده کنید ،در صورت لزوم
پارچه را با مقدار بسیار کمی آب و صابون مالیم و رقیق مرطوب
کنید.
درباره دمای کارکرد و نگهداری دستگاه
• از نگهداری یا استفاده از دستگاه در دمای زیر  -15دریجه
سانتی گراد ( 5درجه فارنهایت) یا باالی  55درجه سانتی گراد
( 131درجه فارنهایت) خودداری کنید چون ابعث کاهش طول عمر
باتری می شود.
• باتری ارائه شده نباید در معرض گرمای شدید مانند نور خورشید،
آتش و از این قبیل قرار بگیرد.

دور انداخنت محصول قدیمی
این محصول از قطعات و مواد با کیفیت بسیار باال ساخته شده
است که قابل بازیافت و استفاده مجدد می باشند.

 Royal Philips Electronics .1محصوالت بسیاری
را برای مشرتیانی که عالقمند به لوازم خانگی الکرتونیکی با قابلیت
دریافت و ارسال سیگنال الکرتومغناطیس هستند ساخته و می فروشد.
 .2یکی از اصول اساسی  Philipsدر تجارت ،اتخاد کلیه
اقدامات رضورری ایمنی و سالمت در محصوالت خود برای رعایت
همه رشایط حقوقی و برخورداری از استانداردهای  EMFقابل
اجرا در زمان تولید محصول است.
FA
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نکته مهم برای اتحادیه اروپا

عالمت رضبدر روی سطل زباله بر روی محصول نشان می دهد
که محصول تحت پوشش مصوبه اروپایی  EC/2002/96قرار
دارد.
لطفا از قوانین محلی سیستم جمع آوری جداگانه محصوالت
الکرتیکی و الکرتونیکی مطلع باشید.
لطفا بر طبق قوانین محلی عمل کرده و محصوالت قدیمی خود
را همراه با زباله های خانگی دور نیاندازید .دور انداخنت صحیح
محصول قدیمی ،از تاثیر بالقوه منفی بر روی محیط زیست و سالمت
انسان جلوگیری می کند.

دور انداخنت باتری
این محصول حاوی باتری های تحت پوشش مصوبه اروپایی
 EC/2006/66بوده و منی توان آن را همراه با زباله های
معمولی خانگی دور انداخت.

لطفا از قوانین محلی مربوط به جمع آوری جداگانه باتری ها
آگاهی یابید .دور انداخنت صحیح باتری ها از تاثیر بالقوه منفی بر
روی محیط زیست و سالمت انسان جلوگیری می کند.

خارج کردن باتری از دستگاه
هشدار
• •قبل از خارج کردن باتری ،مطمنئ شوید هدست از کابل شارژ  USBجدا
شده باشد.

اگر در کشور شام هیچ سیستم جمع آوری/بازیافتی برای محصوالت
الکرتونیکی وجود ندارد ،می توانید قبل از دور انداخنت هدست،
خودتان برای حفظ محیط زیست ،باتری را خارج کرده و بازیافت
کنید.
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2150

بدینوسیله ،Philips Consumer Lifestyle ،لوازم
جانبی  BGاعالم می دارد که هدست اسرتیو  Bluetoothاز
 Philipsمدل  SHB9100با نیازمندی ها و سایر اصول
مصوبه  EC/1999/5مطابقت دارد.

عالئم تجاری
عالئم تجاری متعلق به رشکت Koninklijke Philips.
 Electronics N.Vو صاحبان آن است .عالمت Bluetooth
و آرم ها متعلق به رشکت  Bluetooth SIG, Incمی
باشند و هر گونه استفاده از این عالئم توسط Koninklijke
 .Philips Electronics N.Vتحت مجوز صورت گرفته
است.

 2هدست استریو
Bluetooth
به دنیای محصوالت  Philipsخوش آمدید .به شام برای خرید
این محصول تربیک می گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات
پس از فروش  ،Philipsدستگاه خود را در سایت www.
 philips.com/welcomeثبت نام کنید.

•کابل صوتی

a

مقدمه
با این هدست اسرتیو  Bluetoothاز  ،Philipsمی توانید:
•از متاس هندزفری بی سیم بسیار راحت لذت بربید
•از موسیقی بی سیم لذت بربید و آن را تحت کنرتل داشته
باشید
•بین متاس و موسیقی تغییر وضعیت دهید
•با کابل صوتی ،از موسیقی در دستگاه های Bluetooth
لذت بربید

در جعبه بسته بندی قطعات زیر وجود
دارد

•هدست اسرتیو  Bluetoothاز  Philipsمدل
SHB9100

•کابل شارژ USB

e

b
d
c

•راهنامی رشوع به کار رسیع

سایر موارد مورد نیاز
یک تلفن همراه با قابلیت جریانی اسرتیو  Bluetoothکه با
پروفایل  Bluetooth A2DPسازگار باشد.
سایر دستگاه ها از قبیل (NotebookهاPDA ،ها ،تبدیل
های  ،Bluetoothدستگاه های پخش  MP3و غیره) نیز
سازگار هستند البته اگر پروفایل های  Bluetoothپشتیبانی
شده توسط هدست ها را داشته باشند .این پروفایل ها عبارتند از:
برای ارتباط هندزفری بی سیم:
•پروفایل های هدست  )Bluetooth (HSPیا پروفایل
هندزفری .)Bluetooth (HFP
برای گوش دادن به استریوی بی سیم:
•پروفایل توزیع صدای پیرشفته Bluetooth
.)(A2DP
برای کنترل بی سیم موسیقی:
•پروفایل کنرتل راه دور صدا و تصویرBluetooth
.)(AVRCP

سازگاری
هدست شام با تلفن های همراه با  Bluetoothفعال
سازگار است .این هدست دارای ویژگی  Bluetoothمدل
 2.1+EDRمی باشد .با دستگاه های مجهز به سایر مدل
های  Bluetoothکه از پروفایل هدست ( ،)HSPپروفایل
هندزفری ( ،)HFPپروفایل توزیع صدای پیرشفته ()A2DP
و پروفایل کنرتل راه دور صدا/تصویر ( )AVRCPپشتیبانی می
کنند نیز کار می کند.
FA
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منای کلی این هدست اسرتیو
Bluetooth
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 3شروع به کار
شارژ کردن هدست

1

1ویژگی  Bluetoothتلفن همراه خود را فعال کنید،
شامره مدل هدست را جستجو کنید.

3

3از دستگاه های یافت شده Philips SHB9100 ،را انتخاب
کنید.
•اگر از شام خواسته شده پین کد هدست را وارد
کنید 4( "0000" ،تا صفر) را وارد کنید.

2

هشدار
• •پیش از استفاده از هدست برای اولین بار ،برای ظرفیت و طول عمر
بهینه باتری ،آن را به مدت چهار ساعت شارژ کنید.
• •فقط از کابل شارژ اصل  USBاستفاده کنید تا از هرگونه آسیب به
دستگاه جلوگیری شود.
• •قبل از شارژ کردن هدست ،به متاس خود پایان دهید زیرا متصل کردن
هدست برای شارژ ،دستگاه را خاموش می کند.
• •می توانید در طول شارژ ،به طور عادی از هدست استفاده کنید.

هدست را با یک کابل شارژ  USBبه پورت  USBبزنید.
↵ ↵ LEDدر حین شارژ سفید رنگ می
شود و وقتی هدست کامال شارژ شد،
خاموش می گردد.

2در تلفن های همراه با ویژگی Bluetooth
 2.1+EDRیا باالتر ،نیازی به وارد کردن کد عبور
نیست.
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نکته
• •معموال ،شارژ کامل سه ساعت طول می کشد.

جفت سازی هدست با تلفن همراه
قبل از استفاده از هدست با تلفن همراه برای اولین بار ،آن را با
تلفن همراه خود جفت کنید .در جفت سازی موفق ،یک ارتباط
رمزگذاری شده بین هدست و تلفن همراه برقرار می شود .هدست
هشت ارتباط آخر را در حافظه خود ذخیره می کند .اگر بیشرت از هشت
دستگاه را جفت کنید ،ارتباط جدیدترین دستگاه جفت شده جایگزین
قدیمی ترین دستگاه جفت شده می شود.

1
2
3

1دقت کنید تلفن همراه روشن بوده و ویژگی
 Bluetoothدر آن فعال باشد.

2بررسی کنید هدست شارژ شده و خاموش باشد.

 3را فشار داده و نگهدارید تا  LEDرشوع به چشمک زدن
به رنگ سفید و آبی کند.
↵ ↵هدست در حالت جفت سازی است
که پنج دقیقه طول می کشد.

4 4هدست با تلفن همراه جفت می شود .برای اطالعات بیشرت،
به راهنامی کاربر تلفن همراه خود مراجعه کنید.
یک جفت سازی نمونه در زیر آورده شده است.
FA
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 4استفاده از هدست
اتصال هدست به تلفن همراه
1
2

1تلفن همراه خود را روشن کنید.

 2را فشار داده و نگهدارید تا هدست روشن شود.
↵ ↵ LEDآبی چشمک می زند.
↵ ↵هدست به طور خودکار به آخرین
دستگاه متصل ،وصل می شود .اگر
آخرین دستگاه موجود نباشد ،هدست
سعی می کند به دومین دستگاه
متصل از آخر وصل شود.

نکته
• •اگر تلفن همراه یا  Bluetoothآن را بعد از روشن کردن هدست
روشن کردید ،هدست را از منوی  Bluetoothدر تلفن همراه خود
متصل کنید.

ذخیره نیروی خودکار
چنانچه هدست ظرف پنج دقیقه به هیچ یک از دستگاه های
 Bluetoothموجود متصل نشد ،به طور خودکار خاموش می
شود تا در مرصف نیرو رصفه جویی شود.

7
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استفاده از هدست
عملکرد

روش کار

را بیشرت از 4
روشن کردن هدست.
ثانیه فشار داده و
نگهدارید

خاموش کردن
هدست.
پخش یا مکث
موسیقی.
پاسخگویی یا پایان
دادن به متاس.
رد کردن متاس.

را بیشرت از 4
ثانیه فشار داده و
نگهدارید
را فشار دهید
را فشار دهید

نشانگر صدا یا
LED
 1بوق کوتاه
 چراغ سفید 3چشمک :باتری ضعیف
کمرت از 25درصد
 چراغ سفید 2چشمک :شارژ باتری
کمرت از 50درصد
 چراغ آبی 1چشمک :شارژ باتری
بیشرت از 50درصد
  1بوق طوالنی چراغ سفید 1چشمک طوالنی
 1بوق کوتاه
 1بوق کوتاه
 1بوق کوتاه

را فشار داده و
نگهدارید
را دو بار فشار  1بوق کوتاه
شامره گیری مجدد
دهید
آخرین شامره.
را دو بار فشار  1بوق طوالنی
تعویض متاس گیرنده
دهید
در یک متاس.
 1بوق طوالنی
را
انتقال متاس به تلفن
بیشرت از  4ثانیه فشار
همراه خود( .این
عملکرد در صورتی داده و نگهدارید
موجود است که تلفن
همراه شام از ویژگی
پشتیبانی کند).
 -/+ VOLرا به  1بوق کوتاه
تنظیم صدا.
باال/پایین بلغزانید
را فشار  1بوق کوتاه
رفنت به جلو.
دهید
را دو  1بوق کوتاه
رفنت به عقب.
بار فشار دهید
را فشار  1بوق کوتاه 2/بوق
صدادار/بی صدا
کوتاه
کردن میکروفن در دهید
یک متاس.
را دو  2بوق کوتاه قبل از
فعال کردن شامره
صدای شامره گیری
بار فشار دهید
گیری صوتی

توجه
• •در صورت پشتیبانی توسط تلفن همراه شام موجود است.

سایر وضعیت های هدست و نشانگرها

نشانگر
 LEDآبی هر  8ثانیه یک
بار چشمک می زند.

وضعیت هدست
هدست به یک دستگاه
 Bluetoothمتصل است ،در
حالی که هدست در حالت آماده
به کار بوده یا شام در حال گوش
دادن به موسیقی هستید.
هدست برای جفت سازی آماده است LED .به طور متناوب به
رنگ سفید و آبی چشمک
می زند.
 LEDآبی رسیع چشمک
هدست روشن است اما به دستگاه
می زند.
 Bluetoothمتصل نیست.
 LEDآبی هر ثانیه دو بار
یک متاس ورودی دارید.
چشمک می زند.
 LEDسفید چشمک می
باتری ضعیف است.
زند.
 LEDسفید خاموش است.
باتری کامال شارژ است.
هدست خاموش است/.شارژ به
 LEDخاموش است.
پایان رسیده است.
هدست هر  5ثانیه یک بار چشمک میکروفن بی صدا است.
می زند.

گذاشنت هدست روی گوش
هد بند را روی رس تنظیم کنید.

نکته
• •بعد از استفاده ،هر دو گوشی را بچرخانید ،هدست را تا کنید و به صورت
صاف درآورید.
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استفاده از کابل صوتی
با استفاده از کابل صوتی ارائه شده می توانید از هدست با دستگاه های
بدون  Bluetoothیا در هواپیام استفاده کنید .هنگام استفاده از
کابل صوتی ،هیچ نیروی باتری برای استفاده از هدست نیاز نیست.
احتیاط
• •قبل از متصل کردن کابل صوتی به متاس خود پایان دهید ،چون با متصل کردن
کابل صوتی دستگاه خاموش می شود و متاس قطع می شود.

کابل صوتی ارائه شده را به
•یک هدست و؛
•یک دستگاه صوتی خارجی وصل کنید.

9
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 5داده های فنی
•تا  9ساعت پخش یا مکامله
•تا  200ساعت زمان آماده به کار
•زمان معمول برای شارژ کامل 3 :ساعت
•باتری پلیمر لیتیوم قابل شارژ مجدد ( 230میلی آمپر
ساعت)
•سوکت صدای  3.5میلی مرتی برای حالت هدست سیم دار
• ،Bluetooth 2.1+EDRپشتیبانی از
 Bluetoothمونو (پروفایل هدست  ،HSP -پروفایل
هندزفری  ،)HFP -پشتیبانی از  Bluetoothاسرتیو
(پروفایل توزیع صدای پیرشفته A2DP -؛ پروفایل کنرتل
راه دور صدا/تصویر )AVRCP -
•دامنه عملکرد :تا  15مرت ( 50فوت)
•هد بند قابل تنظیم و تاشو
•ابر اسفنجی کاهش خفیف نویز
•کاهش نویز و اکوی دیجیتال
•خاموش شدن خودکار
•بررسی وضعیت باتری
مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی
تغییر کنند.

FA
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 6سواالت متداول
هدست  Bluetoothروشن منی شود.
باتری ضعیف است.
•هدست را شارژ کنید.
کابل صوتی به هدست متصل است.
•کابل صوتی را جدا کنید.

جفت سازی با تلفن همراه انجام منی شود.
 Bluetoothغیرفعال است.
•ویژگی  Bluetoothرا در تلفن همراه خود فعال کنید و
قبل از روشن کردن هدست ،تلفن همراه را روشن منایید.

جفت سازی انجام منی شود.
هدست در حالت جفت سازی نیست.
•مراحل توضیح داده شده در راهنامی کاربر را دنبال کنید.
•بررسی کنید چراغ  LEDبه رنگ سفید و آبیچشمک می زند،
قبل از آن که را رها کنید .اگر فقط  LEDآبی چشمک زد،
دکمه را رها نکنید.

تلفن همراه هدست را پیدا منی کند.
ممکن است هدست به دستگاه جفت شده قبلی
متصل باشد.
•دستگاه متصل را خاموش کنید یا آن را از دامنه خارج کنید.
ممکن است جفت سازی بازنشانی شده باشد یا
هدست قبال با دستگاه دیگری جفت شده باشد.
•هدست را هامنطور که در راهنامی کاربر توضیح داده شد،
دوباره با تلفن همراه جفت کنید.
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شامره گیری صوتی یا شامره گیری مجدد
کار منی کند.
ممکن است تلفن همراه شما از این ویژگی
پشتیبانی نکند.

مخاطب صدای مرا منی شنود.
میکروفن بی صدا است.
را فشار دهید تا میکروفن فعال شود.
•

هدست به یک تلفن همراه با
 Bluetoothاسرتیو متصل شده است،
اما موسیقی فقط در بلندگوی تلفن همراه
پخش می شود.
ممکن است تلفن همراه دارای گزینه گوش
دادن به موسیقی با بلندگو یا هدست باشد.
•برای نحوه انتقال موسیقی به هدست ،به
راهنامی کاربر تلفن همراه خود مراجعه کنید.

کیفیت صدا ضعیف است و نویز دارد.
منبع صدای  Bluetoothخارج از دامنه است.
•فاصله بین هدست و منبع صدای  Bluetoothرا کم کنید یا
موانع بین آن ها را بردارید.

کیفیت صدا هنگامی که فایل جریانی از
تلفن همراه بسیار کند است ،ضعیف می
باشد یا حالت جریانی صدا اصال کار منی
کند.
ممکن است تلفن همراه فقط از (مونو) HSP/HFP
پشتیبانی کند و از  A2DPپشتیبانی نکند.
•برای جزئیات بیشرت راجع به سازگاری ،به
راهنامی کاربر تلفن همراه خود مراجعه کنید.

می توانم به موسیقی گوش دهم ولی کنرتل
آن (مثال جلو یا عقب بردن آهنگ) ممکن
نیست.
منبع صدای  Bluetoothاز  AVRCPپشتیبانی نمی
کند.
•برای جزئیات بیشرت راجع به سازگاری ،به راهنامی
کاربر منبع صدا مراجعه کنید.

وقتی کابل صوتی متصل است ،هدست کار منی
کند.
اگر کابل صوتی  3.5میلی متری به هدفون متصل
باشد ،عملکرد میکروفن غیرفعال می شود.
•در چنین مواردی ،هدفون فقط برای گوش دادن به
موسیقی است.

بازنشانی به تنظیامت کارخانه
همه تنظیمات اصلی هدست را به وضعیت اولیه
برگردانید.
و را فشار دهید تا وقتی LED
•
سفید  5بار متوالی چشمک بزند.
لطفا برای پشتیبانی بیشتر از www.philips.com/
 welcomeبازدید کنید.
برای راهنامی کاربر کامل ،به www.philips.com/
 welcomeمراجعه کنید.
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