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1  Важна 
безбедосна 
упутства

Безбедност слуха

Упозорење

 y Да бисте избегли оштећење слуха, ограничите време 
коришћења слушалица при великој јачини звука и 
подесите јачину звука на безбедан ниво. При већој 
јачини звука, време слушања треба бити краће.

Обавезно пратите следећа упутства када 
користите своје слушалице.

 y  Слушајте при разумној јачини звука 
током разумног временског периода.

 y  Немојте непрекидно да појачавате звук 
како вам се слух прилагођава.

 y  Немојте појачавати звук до те мере да не 
чујете шта се дешава око вас.

 y  Требате бити опрезни при коришћењу 
или привремено прекинути коришћење 
у потенцијално опасним ситуацијама.

 y  Превелик звучни притисак из наглавних 
слушалица и слушалица бубица може 
бити узрок губитку слуха.

 y  Не препоручује се коришћење 
слушалица које покривају оба уха док 
возите а у неким државама то може бити 
и незаконито.

 y  Због ваше безбедности, избегавајте 
ометање од стране музике или 
телефонских позива док сте у саобраћају 
или другим потенцијално опасним 
ситуацијама.

Опште информације

Да бисте избегли оштећења и кварове:

Упозорење

 y Не излажите слушалице високим температурама.
 y Не бацајте слушалице.
 y Слушалице не смеју бити изложене капању или 

прскању воде.
 y Немојте потапати слушалице у воду.
 y Немојте користити средства за чишћење која садрже 

алкохол, амонијак, бензен или абразиве.
 y Да бисте очистили производ користите меку крпу, 

и ако је неопходно наквасите је минималном 
количином воде или разблаженим благим сапуном.

 y Уграђена батерија се не сме излагати високим 
температурама као што је сунце, ватра или слично.

 y У случају нестручне замене батерије постоји 
опасност од експлозије. Замену вршите само истим 
или еквивалентним типом.

 y Никада не користите своје слушалице када возите 
моторно возило, бицикл, трчите или ходате 
саобраћајним подручјем. То је опасно и незаконито у 
многим земљама.

О радним и складишним температурама и 
влажности

 y  Радна температура: 0°C (32°F) до 40°C 
(104°F)

 y  Температура складиштења: -10°C (14°F) 
до 45°C (113°F)

 y  Радна влажност: 8% - 90% RH (без 
кондензације)

 y  Влажност складиштења: 5% - 90% RH (без 
кондензације)

 y  Максимална радна надморска висина: 
3000m

 y  Век трајања батерије може бити краћи 
код рада при високим или ниским 
температурама.
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2  Ваше Bluetooth 
слушалице

Честитамо Вам на куповини и добродошли 
у Philips! За потпуно искоришћење Philips 
подршке, региструјте свој производ на 
адреси www.philips.com/welcome.
Уз Philips бежичне слушалице можете да:

 y  уживате у практичним бежичним 
позивима;

 y  уживате и контролишете бежичну 
музику;

 y  се пребацујете између позива и музике;
 y  уживате без буке.

Шта је у кутији

Philips bluetooth наглавне слушалице 
TABH305

USB кабл за пуњење (само за пуњење)

Кратко упутство

Остали уређаји
Мобител или уређаји(нпр. нотебоок, PDA, 
bluetooth адаптери, MP3 уређаји, итд) који 
подржавају bluetooth и који су компатибилни 
са слушалицама (погледајте "Технички 
подаци" на страни 7).

Приказ ваших Bluetooth 
наглавних слушалица

1

2

3

4

5

6

7

8

1234567

 ЛЕД индикатор

   (Укључено/искључено/
упаривање)

 Микрофон

 Прикључак за микро USB пуњач

  ЛЕД индикатор активног 
поништавања буке (ANC)

  Дугме за укључивање/
искључивање активног 
поништавања буке (ANC)

  Дугме за контролу јачине звука/
песме

  Мултифункционално дугме MFB 
(контрола музика/позив)

www.philips.com/welcome
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3 Први кораци

Напуните своје слушалице

Напомена

 y Пре коришћења слушалица по први пут, пуните 
батерију час и по да би имала оптималан капацитет 
и дужину трајања.

 y Користите само оригинални USB кабл за пуњење да 
бисте избегли оштећења.

 y Завршите позив пре пуњења слушалица, јер ће 
повезивање на кабл за пуњење угасити слушалице.

Повежите испоручени USB кабл за пуњење 
на:

 y  микро USB прикључак за пуњење 
на слушалицама и

 y  пуњач или USB прикључак на 
рачунару

  Бијело ЛЕД свјетло је упаљено 
током пуњења и искључиће се када 
се слушалице напуне у потпуности.

Савет

 y Пуњење обично траје два сата.

Упарите слушалице 
са својим мобилним 
телефоном
Пре првог коришћења слушалица уз 
мобилни телефон, требате их упарити-. 
Успешно упаривање успоставља јединствени 
шифрирани линк између слушалица и 
мобилног телефона. Слушалице памте задњих 
8 уређаја у својој меморији. Ако покушате 
упарити више од 8 уређаја, уређај који сте 
први упарили ће бити обрисан и замениће га 
нови.

1  Слушалице морају бити у потпуности 
напуњене.

2  Притисните и држите  дугме 2 секунде 
да укључите слушалице.

3  Активирајте функцију Bluetooth на свом 
мобилном телефону.

  Уређаји који су претходно упарени 
ће се аутоматски повезивати са 
слушалицама. Чућете "Уређај је 
повезан".

  За упаривање новог уређаја, 
одаберитеPhilips TABH305 на 
мобилном телефону и уређај ће се 
упарити са слушалицама. Чућете 
"Уређај је повезан". За детаљне 
информације, погледајте кориснички 
приручник свог мобилног телефона.

Следећи примери вам показују како да 
упарите слушалице са мобилним телефоном.

1  Активирајте функцију Bluetooth на свом 
мобилном телефону и изаберите Philips 
TABH305.

2  Унесите шифру за слуђалице "0000" 
(4 нуле) ако буде потребно. За мобителе 
који имају Bluetooth 3.0 или већу верзију, 
нема потребе за шифром.

Philips 
TABH305
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4  Користите 
своје 
слушалице

Повежите слушалице на 
Bluetooth уређај
1  Укључите свој мобилни телефон или 

Bluetooth уређај.

2  Притисните и држите  дугме 2 секунде 
да укључите слушалице.

 Бело ЛЕД светло ће светлуцати.

  Потом ће светлуцати плаво ЛЕД 
светло, и чује се "Уређај је повезан",

  Слушалице се аутоматски поново 
повезују на задњи упарени мобилни 
телефон или Bluetooth уређај. Ако 
задњи упарени уређај није доступан, 
слушалице ће покушати да се повежу 
са претходним упареним уређајем.

Савет

 y Ако се ваш мобилни телефон или Bluetooth уређај 
не може аутоматски повезати, покушајте ручно 
повезивање тако што ћете кликнути на назив 
слушалица у Bluetooth подешавањима на свом 
мобилном телефону или Bluetooth уређају.

 y Ако желите избрисати листу упарених уређаја на 
својим слушалицама, држите 10 секунди притиснуто 
дугме MFB (контрола музике/позива).

Напомена

 y Ако се слушалице не повежу ни са једним уређајем 
у року од 5 минута, аутоматски ће се искључити да 
сачувају батерију.

Управљајте својим 
позивима и музиком

Укључите/искључите

Задатак Дугме Операција
Укључите 
слушалице

 (Укључено/
искључено/
упаривање)

Притисните и држите 
2 секунде.

Искључите 
слушалице.

 (Укључено/
искључено/
упаривање)

Притисните и држите 
5 секунде.

  Бело ЛЕД светло 
ће се упалити и 
угасити полако.

Контроле музике

Задатак Дугме Операција
Пустите или 
паузирајте 
музику

Мултифункционално 
дугме MFB (контрола 
музике/позив) 

Притисните 
једном.

Појачава звук. Контрола јачине 
звука/песме《

Притисните 
једном.

Смањује звук. Контрола јачине 
звука/песме 》

Притисните 
једном.

Следећа 
песма.

Контрола јачине 
звука/песме《

Дуги 
притисак.

Претходна 
песма.

Контрола јачине 
звука/песме 》

Дуги 
притисак.

Контрола позива

Задатак Дугме Операција
Преузмите/
прекините 
позив.

Мултифункционално 
дугме MFB (контрола 
музике/позив) 

Притисните 
једном.

  1 звучни 
сигнал

Одбијте 
долазни 
позив

Мултифункционално 
дугме MFB (контрола 
музике/позив)

Притисните 
једном.

  1 звучни 
сигнал

Пребаците 
позиваоца 
током позива.

Мултифункционално 
дугме MFB (контрола 
музике/позив) 

Дуги 
притисак

Искључите/
укључите 
микрофон 
током позива.

Мултифункционално 
дугме MFB (контрола 
музике/позив) 

Притисните 
три пута.

  2 звучна 
сигнала
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Контрола гласа

Задатак Дугме Операција

Siri/Google 
глас

Мултифункционално 
дугме MFB (контрола 
музика/позив) 

Дуги притисак

Други индикатор статуса слушалица

Статус слушалица Индикатор

Слушалице су повезане 
на Bluetooth уређај док 
су у режиму чекања или 
док слушате музику.

Плаво ЛЕД светло ће 
светлуцати сваких 
8 секунди.

Слушалице су спремне 
за упаривање.

ЛЕД светло 
наизмјенично светли 
плаво и бело.

Слушалице су укључене 
али нису повезане на 
Bluetooth уређај.

Плаво ЛЕД светло 
брзо светлуца ако се 
повезивањенене може 
извршити, а слушалице 
ће се угасити након 
5 минута.

Слаба батерија. Бело ЛЕД светло ће 
светлуцати.сваких 
150 секунди док не 
остане без напајања.

Батерија је потпуно 
напуњена.

Бело ЛЕД светло је 
искључено.

 Носите своје слушалице
Подесите обруч да одговара вашој глави.

Савет

 y Након употребе, уврните слушалице за лакше 
складиштење.
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5  Технички 
подаци

 y  Време репородукције (укључено 
активно поништавање буке и Bluetooth): 
15 часова

 y  Време разговора (укључено активно 
поништавање буке и Bluetooth): 
15 часова

 y  Време чекања (укључено активно 
поништавање буке и Bluetooth): 
15 часова

 y  Нормално време пуњења: 2 часа
 y  Пуњива литијум-полимерска батерија 

(530 mAh)
 y  Bluetooth 4.2, Bluetooth моно подршка 

(профил слушалице - HSP, профил 
слободне руке - HFP), Bluetooth стерео 
подршка (напредни профил делења 
звука - A2DP; профил даљинског за 
аудио и видео - AVRCP)

 y  Опсег фреквенције: 2,402-2,480GHz
 y Снага преноса: ≤4dBm
 y Микро USB прикључак за пуњење 
 y Подржава кодек SBC
 y  Опсег рада: До 10 метара (33 стопе)
 y Дигитално уклањање ехоа и буке
 y Упозорење о слабој батерији: доступно
 y  Време репродукције од 18 сати са 

искљученим функцијама Bluetooth и 
активно поништавање буке

Напомена

 y Спецификације су подложне промјенама без 
обавештења.
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6 Обавештење

Обавештење о 
усклађености

Обавештење за САД
Овај уређај је у складу са правилима Федералне 
комисије за комуникације, део 15 На рад се односе 
следећа два услова:

  Уређај не сме изазивати штетне 
сметње, и

  Уређај мора прихватити све сметње, 
укључујући сметње који могу изазвати 
нежељени рад.

Правила Федералне комисије за 
комуникације
Ова опрема је проверена и утврђено је да 
испуњава ограничења за дигиталне уређаје класе 
Б, према делу 15, правила Федералне комисије за 
комуникације. Ова ограничења су осмишљена тако 
да пружају разумну заштиту од штетних сметњи 
у стамбеним инсталацијама. Ова опрема ствара, 
користи и може емитовати радиофреквенцијску 
енергију и, ако није инсталирана и кориштена у 
складу с упутствима за употребу, може изазвати 
штетне сметње на радио комуникацијама.
Ипак, не постоји гаранција да сметње неће настати 
у одређеним инсталацијама. Ако ова опрема 
изазива штетне сметње на радио или телевизијском 
пријемнику, што се може утврдити искључивањем и 
укључивањем опреме, корисник треба да покуша да 
исправи сметње једном од следећих мера:

 y Преместите пријемну антену.
 y  Повећајте растојање између опреме и 

пријемника.
 y  Прикључите опрему на утичницу на коју није 

повезан пријемник.
 y  Обратите се продавачу или искусном РТВ 

техничару за помоћ.

Изјава о изложености зрачењу Федералне 
комисије за комуникације:
Ова опрема је у складу са ограничењима 
изложености зрачењу Федералне комисије за 
комуникације постављеним за неконтролисану 

околину. Овај одашиљач не сме бити постављен 
заједно или радити заједно с било којом другом 
антеном или одашиљачем.

Обавештење за Канаду:
Уређај је у складу са стандардом РСС Канаде који 
је одобрило Министарство за иновације Канаде. 
На рад се односе следећа два услова: (1) Уређај не 
смије изазивати штетне сметње, и (2) Уређај мора 
прихватити све сметње, укључујући сметње који 
могу изазвати нежељени рад.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Изјава о изложености зрачењу канадског 
Министарства за иновације:
Ова опрема је у складу са ограничењима 
изложености зрачењу Канаде постављеним за 
неконтролисану околину.
Овај одашиљач не сме бити постављен заједно или 
радити заједно с било којом другом антеном или 
одашиљачем.

Упозорење: Упозоравамо корисника да промене 
или модификације које нису изричито одобрене од 
стране одговорне за усклађеност могу поништити 
овлашћење корисника за руковање опремом.

Изјава о усаглашености
MMD Hong Kong Holding Limited овим изјављује да 
је овај производ у складу са основним захтевима 
и другим важним одредбама Директиве 2014/53/
ЕУ. Изјаву о усаглашености можете наћи на адреси 
www.p4c.philips.com.

Одлагање старог производа 
и батерије
Овај производ може садржавати олово и живу. 
Одлагање ових материјала може бити прописано из 
еколошких разлога. За одлагање или информације 
о рециклирању, контактирајте локалне надлежне 
службе или посетите www.recycle.philips.com.
Овај производ садржи батерије које се не могу 
извадити:

www.p4c.philips.com
www.recycle.philips.com
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 y  Немојте спаљивати. Батерије могу 
експлодирати ако се прегреју.

 y  За информације о одлагању или рециклирању, 
контактирајте локалне надлежне службе или 
посетите www.recycle.philips.com.

Ваш производ је дизајниран и произведен од 
висококвалитетних материјала и делова, који се 
могу рециклирати и поново користити.

Овај симбол на производу значи да је покривен 
Европском директивом 2012/19/ЕУ.

Овај симбол значи да производ садржи уграђену 
пуњиву батерију која је покривена Европском 
директивом 2013/56/ЕУ и која се не може одлагати 
са обичним кућним отпадом. Препоручујемо да 
свој производ однесете на службено место за 
прикупљање или у Philips сервисни центар да би 
вам стручњак уклонио пуњиву батерију.
Информишите се о локалном систему за одвојено 
сакупљање електричних и електронских 
производа и пуњивих батерија. Придржавајте 
се локалних правила и никада немојте одлагати 
производ и пуњиве батерије са обичним кућним 
отпадом. Правилно одлагање старих производа 
и пуњивих батерија помаже у спречавању 
негативних последица по околину и људско 
здравље.

Уклањање уграђене батерије

Напомена

 y Уверите се да су слушалице искључене из USB кабла 
за пуњење пре него што извадите батерију.

Ако у вашој земљи не постоји систем за 
сакупљање/рециклирање електронских 
производа, можете заштитити околину уклањањем 
и рециклирањем батерије пре одлагања 
слушалица.

Заштитни знак

Bluetooth
Bluetooth® ријеч и логотипи су регистровани 
заштитни знакови у власништву компаније 
Bluetooth SIG, Inc. и свака употреба тих ознака од 
стране MMD Hong Kong Holding Limited је под 
лиценцом. Остали заштитни знакови и трговачки 
називи припадају њиховим власницима.

www.recycle.philips.com
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Моје Bluetooth слушалице се не укључују.
Ниво батерије је пренизак. Напуните слушалице.

Не могу упарити своје Bluetooth слушалице са 
мобилним телефоном.
Укључите функцију Bluetooth. Омогућите 
Bluetoothфункцију на мобилном телефону и 
укључите га након што укључите слушалице.

Упаривање не ради.
Проверите да ли су слушалице у режиму 
упаривања.

 y  Пратите кораке описане у корисничком 
приручнику.

Мобилни телефон не може пронаћи слушалице.
 y  Слушалице су можда повезане на претходно 

упарен уређај. Искључите повезани уређај 
или га склоните из домета.

 y  Упаривање је можда ресетовано или су 
слушалице претходно упарене са другим 
уређајем. Поново упарите слушалице са 
мобилним телефоном као што је описано у 
корисничком приручнику.

Моје Bluetooth слушалице су повезане са 
Bluetooth стерео мобилним телефоном, али 
музика се репродукује само на звучнику 
мобилног телефона.
Погледајте кориснички приручник свог мобилног 
телефона. Изаберите да слушате музику преко 
слушалица.

Гласовно бирање или поновно бирање не ради 
на мом мобилном телефону.
Ваш мобилни телефон можда не подржава ову 
функцију.

Друга страна ме не чује преко мобилног 
телефона.
Микрофон је искључен. Притисните 
мултифункционално дугме MFB (контрола музике/
позива) три пута да укључите микрофон.

Квалитет звука је слаб и чују се пуцкетање.
Bluetooth уређај је изван домета. Смањите 
удаљеност између слушалица и Bluetooth уређаја 
или склоните препреке између њих.

Квалитет звука је лош код пуштања са мобилног 
телефона које је веома споро, или пуштање 
звука не ради уопште.
Уверите се да ваш мобилни телефон не само да 
подржава (моно) HSP/HFP, већ подржава и A2DP 
(погледајте 'Технички подаци' на страни 7).

Чујем, али не могу контролисати музику на 
свом Bluetooth уређају (нпр. репродукцију/
паузирање/прескакање напријед/назад).
Уверите се да Bluetooth аудио извор подржава 
AVRCP (погледајте 'Технички подаци' на страници 7).

За више подршке посетите 
www.philips.com/support.

www.philips.com/support




Philips i Philips Shield Emblem су регистровани заштитни 
знаци компаније Koninklijke Philips N.V.и користе се под 
лиценцом.
Овај производ је произведен и продаје се под 
одговорношћуMMD Hong Kong Holding Limited или 
једног од његових сарадника, а MMD Hong Kong Holding 
Limited је гарант у вези с овим производом.
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