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Nie używaj środków czyszczących zawierających 
alkohol, amoniak, benzen ani substancje ścierne.
Jeśli czyszczenie jest konieczne, użyj miękkiej szmatki 
lekko zwilżonej wodą lub wodą z mydłem, aby 
oczyścić urządzenie.

Nie narażaj wbudowanego akumulatora na nadmierne 
ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień itp.
Istnieje ryzyko wybuchu w przypadku wymiany 
akumulatora na nieprawidłowy typ. Wymieniaj 
akumulatora na takiego samego rodzaju lub jego 
odpowiedniki.

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, ogranicz czas 
korzystanie ze słuchawek przy wysokim poziomie 
głośności i ustaw je na bezpiecznej głośności. Im 
wyższy poziom głośności, tym krótszy bezpieczny 
czas słuchania.

Noszenie słuchawek na uszach podczas 
prowadzenia samochodu nie jest zalecane, 
a w niektórych krajach jest zabronione.

Ze względów bezpieczeństwa, podczas 
prowadzenia samochodu lub w innych 
potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach 
nie należy rozpraszać swojej uwagi muzyką 
ani połączeniami telefonicznymi.

Nadmierne natężenie dźwięku ze słuchawki 
nausznej lub dokanałowej może uszkodzić 
słuch.

Słuchawek należy używać ostrożnie 
i tymczasowo przerywać ich użycie 
w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.

Nie wolno podnosić poziomu głośności do 
poziomu, w którym nie słychać otoczenia.

Nie utrzymuj wysokiego poziomu głośności, 
ponieważ słuch dostosowuje się do niego.

Słuchaj muzyki z odpowiednią głośnością, 
nie wydłużając nadmiernie tego czasu.
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1 Środki 
ostrożności

Bezpieczeństwo słuchu

  
Niebezpieczeństwo

 •

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ogólne informacje

Aby uniknąć uszkodzeń lub awarii:

Środek ostrożności

 • Nie wolno narażać słuchawek na działanie 
nadmiernego ciepła. • Nie upuszczaj słuchawek. • Nie upuszczaj ani rozlewaj wody na słuchawki.

 • Nie zanurzaj słuchawek w wodzie.
 •

 •

 •

 
•

• 

• 

Podczas korzystania z zestawu słuchawek 
przestrzegaj poniższych wytycznych.

Temperatury obsługi i przechowywania 
mogą wynosić od 0ºC (5ºF) do 55ºC 
(131ºF) (maks. wilgotność względna 90%).

Żywotność baterii może być krótsza 
w środowisku, gdzie panuje niska lub 
wysoka temperatura.

Informacje o wilgotności / temperaturze 
roboczej i przechowywania
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• Komfortowe połączenia bezprzewodowe 
w trybie głośnomówiącym

• Bezprzewodowe odtwarzanie i sterowanie 
muzyką

• Przełączaj się pomiędzy połączeniami 
i muzyką

Zawartość opakowania

 
  
Kabel do ładowania USB

 

Przewodnik szybkiego uruchamiania

Inne urządzenia
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Bezprzewodo
we słuchawki 
Bluetooth

Dziękujemy za zakup produktu Philips! 
Zarejestruj swój produkt na stronie 
www.philips.com/welcome, aby uzyskać 
pomoc techniczną od �rmy Philips.

Korzystając z bezprzewodowych słuchawek 
Philips, możesz

Kompatybilne ze smartfonami lub 
urządzeniami (laptopy, PDA, adaptery 
Bluetooth, odtwarzacze MP3 itd.), które 
obsługują technologię Bluetooth oraz 
urządzeniami wyposażonymi w inną wersję 
Bluetooth (patrz „Dane techniczne” na 
stronie 8).

Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth 
Philips SHK4000
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a  Sterowanie głośnością/utworami

b  
• Poziom naładowania słuchawek

• 

c  Mikrofon

d  Gniazdo ładowania

Odtwarzaj/wstrzymaj/odbierz 
połączenie/zakończ połączenie/
wybierz ponownie/odrzuć połączenie

Omówienie bezprzewodowych 
słuchawek Bluetooth
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Naciśnij i przytrzymaj przez około sześć 
sekund przycisk          aż zacznie na 
przemian migać na niebiesko i czerwono.

3 Wstęp

Ładowanie słuchawek

Ostrzeżenie

 •

 
•

 •

Przydatna wskazówka

 • Całkowite naładowanie urządzenia trwa trzy godziny.

1

2

3

4

1

2

 Ustawienia

Wybierz Wstecz

Łączność

Wprowadź hasłord

****

0000

Ustawienia

Bluetooth

Wybierz Wstecz

Łączność

Dodaj
Bluetooth
urządzenie

Ustawienia

Urządzenia Fooraz

Wybierz Wstecz

10:36

Philips SHB6000

Settings

Select Back

Connectivity

10:37

Wprowadź hasło

****

0000

Settings

Bluetooth

Select Back

Connectivity

10:35

Dodaj
Bluetooth
urządzenie

Settings

Devices Found

Select Back

10:36

Philips SHK4000
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Przed pierwszym użyciem słuchawek ładuj baterie 
przez około cztery godziny, aby zapewnić ich 
maksymalną pojemność i żywotność.
Korzystaj tylko z oryginalnego kabla USB do 
ładowania, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń.

Podczas ładowania słuchawek ich zasilanie zostanie 
wyłączone, dlatego przed rozpoczęciem tego procesu 
należy zakończyć rozmowę.

Podłącz słuchawki do zasilanego portu USB za 
pomocą kabla do ładowania USB.

Dioda LED zmieni kolor na biały 
podczas ładowania i zgaśnie, gdy 
ładowanie się zakończy.

Podczas pierwszego korzystania ze słuchawek ze 
smartfonem należy je sparować.
Jeśli parowanie zakończy się powodzeniem, 
powstanie unikalne połączenie słuchawek ze 
smartfonem. W pamięci słuchawek zapisywanych 
jest osiem najnowszych urządzeń. Jeśli po 
sparowaniu ośmiu urządzeń kolejne zostanie 
sparowane, to nowe urządzenie zastąpi pierwsze 
z listy sparowanych.

Upewnij się, że słuchawki są w pełni 
naładowane i wyłączone.

Upewnij się, że smartfon jest włączony, 
a funkcja Bluetooth aktywowana.

Sparuj słuchawki ze smartfonem. Patrz 
więcej informacji w instrukcji obsługi 
smartfona.

Słuchawki pozostają w trybie 
parowania przez pięć minut.

Następujący przykład pokazuje sposób 
parowania słuchawek ze smartfonem.

Włącz funkcję Bluetooth na smartfonie 
i wybierz model Philips SHB4405.

Jeśli pojawi się monit o podanie hasła 
słuchawek, wpisz „0000” (cztery zera).
Jeśli smartfon obsługuje technologię 
Bluetooth 2.1+EDR lub nowszą, nie jest 
konieczne wpisanie hasła.

Parowanie słuchawek ze 
smartfonem
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Naciśnij i 
przytrzymaj 
przez cztery 
sekundy 
przycisk           , 
aby poczekać 
na działanie.

Naciśnij i przytrzymaj         , aby włączyć 
słuchawki.

Jeden krótki 
sygnał

Jeden krótki 
sygnał
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 Miga niebieska dioda LED.

 

 

Przydatna wskazówka

 •

Uwaga

 •

Zarządzanie muzyką 
i połączeniami

Naciśnij i 
przytrzymaj 
          przez 
jedną sekundę.

Operacja Działanie

• 

• 

• 

• 

Przeskocz.

Przewiń.

Upewnij się, że smartfon jest włączony, 
a funkcja Bluetooth aktywowana.

Słuchawki automatycznie ponowią 
połączenie ze smartfonem / 
urządzeniem Bluetooth, które było 
ostatnio połączone. Jeśli słuchawki nie 
połączą się z ostatnio połączonym 
urządzeniem, zostanie wybrane kolejne 
z wcześniej połączonych urządzeń.

Łączenie słuchawek 
z urządzeniem Bluetooth

Jeżeli włączysz smartfona / urządzenie Bluetooth lub 
aktywujesz funkcję Bluetooth po włączeniu słuchawek, 
łączenie słuchawek ze smartfonem / urządzeniem 
Bluetooth będzie trzeba wykonać ręcznie.

Jeśli słuchawki nie zostaną połączone z urządzeniem 
Bluetooth w ciągu pięciu minut, nastąpi ich 
automatyczne wyłączenie w celu oszczędzania baterii.

Jedno 
mignięcie na 
niebiesko 
Poziom 
naładowania 
baterii > 50%

Jeden krótki 
sygnał

Jeden długi 
sygnał

Jeden krótki 
sygnał

Jeden krótki 
sygnał

Jeden krótki 
sygnał

Jeden krótki 
sygnał

Jedno długie 
mignięcie na 
biało

Wskaźnik LED 
lub dźwięk

Jedno 
mignięcie na 
biało: Poziom 
naładowania 
baterii < 50%

Ponownie 
wybierz ostatni 
numer telefonu.

Przełącz 
rozmówcę 
telefonicznego.

Regulacja 
głośności. 

Naciśnij przycisk 
+/-.

Naciśnij i 
przytrzymaj 
znak plus (+).

Naciśnij i 
przytrzymaj 
znak minus (-).

Jeden krótki 
sygnał

Korzystanie 
ze słuchawek

Włącz 
słuchawkę.

Wyłącz 
słuchawkę.

Naciśnij      Odtwarzaj 
lub wstrzymaj 
muzykę.

Odbierz lub 
zakończ 
połączenie.

Naciśnij      

6 PL

Odrzuć 
odpowiedź.

Naciśnij i 
przytrzymaj 
          .

Naciśnij         
dwa razy.

Długi 
jednokrotny 
sygnał

Naciśnij         
dwa razy.



Inne wskaźniki stanu lub diody

Stan Dioda LED

Noszenie słuchawek

Dopasuj słuchawki do głowy. .
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Słuchawki są 
połączone 
z urządzeniem 
Bluetooth, gdy 
wybrano tryb czuwania 
lub odtwarzana jest 
muzyka.

Słuchawki są 
włączone, ale 
nie są połączone 
z urządzeniem 
Bluetooth.

Niebieska dioda LED 
miga co 6 sekund.

Słuchawki są gotowe 
do parowania.

Poziom 
naładowania baterii 
jest niski.

Bateria jest 
całkowicie 
naładowana.

Bateria jest 
całkowicie 
naładowana.

Dioda LED na 
przemian miga na 
biało i niebiesko.

Niebieska dioda LED 
miga szybko.

Niebieska dioda LED 
miga dwukrotnie co 
sekundę.

PL 7

Biała dioda LED miga.

Biała dioda LED jest 
wyłączona.



5 

• Maks. 9 godzin podczas odtwarzania 
lub połączeń

• Maks. 200 godzin w trybie czuwania

• 

• 
• 

• Zakres częstotliwości: 2,402 - 2,480 GHz

• Moc wyjściowa nadajnika: < 20 dBm

• Zakres roboczy: Do 15 metrów (50 stóp)

• Regulowany płaski pałąk na głowę

• Stopniowe ograniczanie hałasu

• Redukcja hałasu i cyfrowego pogłosu

• Automatyczne wyłączenie zasilania

• Sprawdzanie stanu akumulatora

Uwaga

 •

Normalny czas do całkowitego 
naładowania: 3 godziny

Obsługa Bluetooth 3.0, Bluetooth Mono (pro�l 
zestawu słuchawkowego – HSP, pro�l zestawu 
głośnomówiącego – HFP); obsługa Bluetooth 
Stereo (pro�l zaawansowanej dystrybucji 
audio – A2DP; pro�l zdalnego sterowania 
audio/wideo – AVRCP)

Dane techniczne

Akumulator litowo-polimerowy (200 mAh)

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia.
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6 Środki 
ostrożności

Deklaracja zgodności

 

 
  

Usuwanie wbudowanego 
akumulatora

Uwaga

 •

  
Zgodność z normami EMF

a b

c d
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Gibson Innovations niniejszym oświadcza, 
że ten produkt jest zgodny z podstawowymi 
wymaganiami oraz innymi stosownymi 
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. 
Deklarację zgodności można znaleźć na stronie 
www.p4c.philips.com.

Utylizacja starego 
produktu i baterii

Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej 
jakości materiałów i podzespołów, które można 
wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi.

Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza jego 
zgodność z europejską dyrektywą 2012/19/UE.

Symbol ten oznacza, że produkt zawiera akumulator 
wewnętrzny spełniający wymagania europejskiej 
dyrektywy 2013/56/UE. Baterii nie można wyrzucać 
z odpadami gospodarstwa domowego. Zużyte 
urządzenie należy oddać do o�cjalnego centrum 
zbiórki odpadów elektronicznych lub serwisu, 
w którym specjalista usunie baterię.
Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących 
zbiórki odpadów elektronicznych i elektrycznych 
oraz akumulatorów. Przestrzegaj lokalnych 
przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani 
akumulatorów z odpadami gospodarstwa 
domowego. Prawidłowa utylizacja produktu 
i akumulatora zapewni ochronę środowiska 
naturalnego i zdrowia ludzkiego przed szkodliwym 
działaniem odpadów.

Przed demontażem akumulatora upewnij się, że 
słuchawki są odłączone od kabla ładującego USB.

Jeśli w kraju użytkownika nie funkcjonuje 
system zbiórki lub recyklingu odpadów 
elektronicznych, przed utylizacją słuchawek 
można usunąć z nich baterie w celu ochrony 
środowiska naturalnego.

Produkt ten jest zgodny ze wszystkimi normami i 
regulacjami odnoszącymi się do narażenia na 
działania pól elektromagnetycznych (EMF).
Informacje dotyczące środowiska
Wszystkie zbędne opakowania zostały pominięte.
Opakowanie można w łatwy sposób rozdzielić na 
trzy materiały: tekturę (pudełko), piankę 
poliestrową (materiał amortyzujący) oraz 
polietylen (koperta, pianka ochronna).
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Znaki towarowe

Bluetooth

 
System ten składa się z materiałów, które 
można poddać recyklingowi, jeśli zostaną 
zdemontowane przez wyspecjalizowaną �rmę.
Należy zapoznać się z miejscowymi przepisami 
dotyczącymi utylizacji opakowań, zużytych 
akumulatorów i sprzętu.

Znak słowny i logo Bluetooth są znakami 
handlowymi Bluetooth SIG, Inc., a takie znaki jak 
Gibson Innovations podlegają odpowiednim 
licencjom.

10 PL
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Nie działa parowanie.

Upewnij się, że słuchawki są w trybie parowania.

• 

• 

Nie udało się odnaleźć słuchawek.

 •

 •

 

Aby uzyskać dodatkową pomoc, 
prosimy odwiedzić www.philips.com/support.
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Często zadawane 
pytania (FAQ)

Słuchawki Bluetooth nie są włączone.
Poziom naładowania baterii jest niski. Naładuj 
słuchawki.

Wyłączono funkcję Bluetooth. Włącz funkcję 
Bluetooth na smartfonie i uruchom smartfona, 
a następnie słuchawki.

Postępuj zgodnie z krokami opisanymi 
w podręczniku użytkownika (patrz „Parowanie 
słuchawek ze smartfonem” na stronie 5).

Jakość dźwięku jest niska i pojawia się 
trzeszczenie. Urządzenie Bluetooth jest 
poza zasięgiem. Przybliż słuchawki do 
urządzenia Bluetooth lub usuń przeszkody 
między nimi.

Przed zwolnieniem przycisku          upewnij 
się, że dioda LED na przemian miga na biało 
i niebiesko. Naciskaj przycisk, nawet jeśli 
dioda LED zaświeci się tylko na niebiesko.

Słuchawki mogą być połączone z innym 
urządzeniem, które wcześniej parowano. 
Wyłącz połączone urządzenie lub wynieś je 
poza zasięg.

Parowanie mogło zostać zresetowane lub słuchawki 
wcześniej sparowano z innym urządzeniem. Spróbuj 
ponownie sparować słuchawki ze smartfonem, 
zgodnie z krokami opisanymi w podręczniku 
użytkownika (patrz „Parowanie słuchawek ze 
smartfonem” na stronie 5).

Nie można sparować słuchawek Bluetooth ze 
smartfonem.

Wybieranie głosowe lub ponowne nie działa na 
moim smartfonie.

Łącze słuchawki Bluetooth ze smartfonem 
obsługującym tę technologię, ale muzyka jest 
odtwarzana tylko na głośniku smartfona.

Smartfon może nie obsługiwać tej funkcji.

Jakość dźwięku jest słaba podczas 
strumieniowania ze smartfona lub funkcja 
ta w ogóle nie działa.
Upewnij się, że smartfon nie obsługuje A2DP 
(patrz „Dane techniczne” na stronie 8) i 
zapewnia wyłącznie wsparcie dla technologii 
HSP/HFP (mono).

Słyszę muzykę na urządzeniu Bluetooth, 
ale nie mogę nią sterować (np. odtwarzać / 
wstrzymać / przejść do poprzedniego/
następnego utworu).
Upewnij się, że urządzenie źródłowe 
Bluetooth obsługuje pro�l AVRCP (patrz 
„Dane techniczne” na stronie 8).

Patrz instrukcja obsługi smartfona.
Wybierz słuchanie muzyki przez słuchawki. 
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