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1 V
 iktiga
säkerhetsinstruktioner
Förebygga hörselskador

Fara!
yy Du undviker hörselskador genom att använda
headsetet med hög volym under begränsad
tid och ställa in volymen på en säker nivå. Ju
högre volym, desto kortare tid är det riskfritt
för hörseln.

Tänk på följande när du använder
headsetet:
yy Lyssna vid en rimlig ljudnivå under
begränsade tidsperioder.
yy Höj inte volymen mer och mer
allteftersom din hörsel anpassar sig.
yy Höj inte volymen så mycket att du
inte kan höra din omgivning.
yy Iaktta försiktighet, eller ta av dig
headsetet helt, i potentiellt farliga
situationer.
yy Mycket högt ljudtryck från hörlurar
och headset kan skada hörseln.
yy Vi avråder från att du har headsetet
över båda öronen när du kör bil.
Det kan också vara olagligt i vissa
områden.
yy Undvik att distraheras av musik
eller telefonsamtal när du kör bil
eller befinner dig i andra potentiellt
farliga miljöer.
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Allmän information
Så här undviker du skador och
funktionsfel:
Var försiktig!
yy Utsätt inte headsetet för hög värme.
yy Tappa inte headsetet i marken.
yy Headsetet får inte utsättas för vattendroppar
eller stänk.
yy Headsetet får inte täckas av vatten.
yy Använd inga rengöringsmedel som innehåller
alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
yy Vid behov av rengöring använder du en mjuk
trasa, eventuellt fuktad med lite vatten eller
utspädd mild tvål, för att rengöra produkten.
yy Det inbyggda batteriet får inte utsättas för
stark värme, exempelvis solsken, eld eller
liknande.
yy Risk för explosion om batteriet sätts
tillbaka med fel polaritet. Byt bara ut ett
förbrukat batteri mot ett nytt av samma eller
motsvarande typ.
yy Använd aldrig headsetet när du kör ett
motorfordon, cyklar, springer eller går i
trafikerade områden. Det utgör en fara för dig
själv och andra, och är dessutom olagligt på
många platser.

Temperatur vid användning och
förvaring samt luftfuktighet
yy Temperatur vid användning:
0–40 °C
yy Temperatur vid förvaring: -10–45 °C
yy Luftfuktighet vid användning:
8–90 % relativ luftfuktighet (ingen
kondensation)
yy Luftfuktighet vid förvaring:
5–90 % relativ luftfuktighet (ingen
kondensation)
yy Högsta höjd vid användning:
3000 m
yy Batterilivslängden kan förkortas vid
höga eller låga temperaturer.

2 D
 itt Bluetoothheadset
Vi gratulerar till ditt köp och hälsar
dig välkommen till Philips! Genom
att registrera din produkt på
www.philips.com/welcome kan du dra
full nytta av den support som Philips
erbjuder.
Med det här trådlösa Philips-headsetet
kan du:
yy trådlöst ta emot handsfree-samtal.
yy trådlöst reglera musiken.
yy växla mellan samtal och musik.
yy kontrollera brusreduceringen.

Andra enheter
En smartmobil eller annan mobil enhet
(t.ex. en bärbar dator, handdator,
Bluetooth-adaptrar, mp3-spelare
m.m.) med stöd för Bluetooth som är
kompatibel med headsetet (se ”Teknisk
information” på sidan 7).

Översikt över ditt
Bluetooth-headset
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Förpackningens innehåll
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Philips Bluetooth-headset TABH305

Usb-laddningskabel (endast för
laddning)

Snabbstartguide
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1

 Indikatorlampa
 (på/av/parkopplar)
 Mikrofon
 Mikro-usb-laddningsport
	Aktiv brusreducering,
indikatorlampa

	Aktiv brusreducering, på/av-

knapp
	
 Knapp för styrning av volym/
spår
	Knapp för styrning av musik/
samtal
SV
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3 Komma igång

1	Se till att headsetet är fulladdat.
2	Sätt på headsetet genom att hålla
knappen

Ladda headsetet
Obs!
yy Innan du använder ditt headset första gången
laddar du batteriet i nittio minuter för optimal
batterikapacitet och livslängd.
yy Använd endast usb-laddningskabeln i original. I
annat fall kan det uppstå skador på headsetet.
yy Innan du kan ladda headsetet behöver du
avsluta eventuellt samtal eftersom strömmen
till headsetet stängs av när du ansluter det för
laddning.

Anslut den medföljande usbladdningskabeln till:
yy mikro-usb-laddningsporten på
headsetet och
yy laddaren/usb-porten på en
dator.
	Indikatorlampan blinkar vitt när
laddning pågår och släcks när
headsetet är fulladdat.
Tips:
yy Vanligtvis tar det två timmar att ladda upp
batteriet helt.

Parkoppla headsetet med
smartmobilen
Innan du använder headsetet med
smartmobilen första gången måste du
parkoppla det med smartmobilen. Vid
lyckad parkoppling upprättas en unik
krypterad länk mellan headsetet och
smartmobilen. Headsetet lagrar de
senaste åtta enheterna i minnet. Om du
försöker parkoppla fler än åtta enheter
byts den tidigast parkopplade enheten
ut mot den nya.
4
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intryckt i två sekunder.

3	Aktivera smartmobilens Bluetoothfunktion.

	Enhet som redan parkopplats
med headsetet tidigare
parkopplas automatiskt. En röst
säger: ”Enheten är ansluten”.
	Om du vill parkoppla en ny
enhet väljer du Philips TABH305
på smartmobilen så parkopplas
enheten med headsetet.
En röst säger: ”Enheten är
ansluten”. Mer information
finns i användarhandboken för
smartmobilen.
I det här exemplet visas hur du
parkopplar headsetet med din
smartmobil.

1	Aktivera smartmobilens Bluetoothfunktion genom att välja Philips
TABH305.

2	Ange headsetets lösenord ”0000”
(fyra nollor) om du uppmanas
göra det. För smartmobiler med
Bluetooth 3.0 eller senare behöver
inte något lösenord anges.

Philips
TABH305

4 A
 nvända
headsetet

Hantera samtal och musik
På/av
Uppgift

Ansluta headsetet till en
Bluetooth-enhet
1	Slå på smartmobilen/Bluetoothenheten.

2	Sätt på headsetet genom att hålla
knappen

intryckt i två sekunder.

Indikatorlampan börjar blinka
vitt.
	Därefter blinkar den blått och en
röst säger: ”Enheten är ansluten”.
	Headsetet återansluts
automatiskt till den senast
anslutna smartmobilen/
Bluetooth-enheten. Om den
senast anslutna smartmobilen/
Bluetooth-enheten inte är
tillgänglig försöker headsetet
att ansluta till den näst senast
anslutna enheten.
Tips:
yy Om det inte går att återansluta automatiskt
till smartmobilen/Bluetooth-enheten kan
du försöka att återansluta manuellt genom
att klicka på headsetets namn igen under
Bluetooth-inställningen på smartmobilen/
Bluetooth-enheten.
yy Genom att hålla knappen för styrning av
musik/samtal intryckt i mer än tio sekunder
rensas listan med parkopplade enheter på ditt
headset.

Obs!
yy Om headsetet inte anslutit till en Bluetoothenhet inom räckvidd för Bluetooth-signalen
inom fem minuter stängs headsetet av
automatiskt för att spara batterilivslängd.

Knapp

Funktion

Slå på
(på/av/ Håll intryckt i två
headsetet. parkopplar) sekunder.
Stäng av
På/av/ Håll intryckt i fem
headsetet. parkopplar sekunder.
	Indikatorlampan
lyser vitt varpå
ljusstyrkan avtar.

Styrning av musik
Uppgift

Knapp

Funktion

Spela upp
musik eller
pausa.

Knapp för
styrning av
musik/samtal

Tryck en
gång.

Volym upp.

Styrning av
volym/spår《

Tryck en
gång.

Volym ner.

Styrning av
volym/spår 》

Tryck en
gång.

Nästa spår.

Styrning av
volym/spår《

Lång
intryckning.

Föregående Styrning av
spår.
volym/spår 》

Lång
intryckning.

Samtalsstyrning
Uppgift

Knapp

Ta emot/
avsluta ett
samtal.

Knapp för
Tryck en gång.
styrning av
	Ett
musik/samtal
pipljud.

Funktion

Avvisa ett
Knapp för
Tryck en gång.
inkommande styrning av
	Ett
samtal
musik/samtal
pipljud.
Växla
uppringare
under ett
samtal.

Knapp för
Lång
styrning av
intryckning.
musik/samtal

Stänga
av/slå på
mikrofonen i
ett samtal.

Knapp för
Tryck tre
styrning av
gånger.
musik/samtal
	Två
pipljud.

SV

5

Röststyrning
Uppgift

Knapp

Funktion

Siri/Google
Voice

Knapp för
Lång
styrning av
intryckning.
musik/samtal

Ha headsetet på sig
Justera huvudbandet så att headsetet
sitter bekvämt på ditt huvud.

Övriga indikatorstatusar för headsetet
Headsetstatus

Indikator

Headsetet är anslutet Indikatorlampan
till en Bluetoothblinkar blått var
enhet medan
åttonde sekund.
det befinner sig
i vänteläge eller
medan du lyssnar på
musik.
Headsetet är redo för Indikatorlampan
parkoppling.
blinkar blått och vitt
om vartannat
Headsetet är
påslaget men inte
anslutet till en
Bluetooth-enhet.

Låg batterinivå.

Indikatorlampan
blinkar snabbt i
blått om det inte
går attupprätta
någon anslutning.
Headsetet stängs då
av automatiskt efter
fem minuter.
Indikatorlampan
blinkar vitt två gånger
var 150:e sekund tills
den tar slut på ström.

Batteriet är fulladdat. Indikatorlampan
blinkar inte vitt
längre.
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Tips:
yy När du har lyssnat färdigt kan du vrida på
hörlurarna så tar headsetet upp mindre plats
vid förvaring.

5 T
 eknisk
information
yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

 usiklyssningstid (aktiv
M
brusreducering aktiverat med
Bluetooth-anslutning): 15 timmar
Samtalstid (aktiv brusreducering
aktiverat med Bluetoothanslutning): 15 timmar
Väntelägestid (aktiv brusreducering
aktiverat med Bluetoothanslutning): 15 timmar
Normal tid tills fulladdat: 2 timmar
Laddningsbart litiumpolymerbatteri
(530 mAh)
Bluetooth 4.2, stöd för Bluetoothenhet med monoljud (headsetprofil
– HSP, handsfreeprofil – HFP), stöd
för Bluetooth-enhet med stereoljud
(avancerad ljuddistributionsprofil –
A2DP, profil för fjärrstyrning av ljud/
video – AVRCP)
Frekvensomfång: 2,402–2,480 GHz
Sändarens effekt: ≤ 4 dBm
Mikro-usb-port för laddning
Stöder SBC
Räckvidd: upp till 10 meter
Digitaleko- och brusreducering
Varning för låg batterinivå: finns
Uppspelningstid 18 timmar med
Bluetooth påslaget och aktiv
brusreducering avstängt
Obs!

yy Specifikationerna kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
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6 Ö
 verensstämmelse med
regelverk

yy

yy

 nslut utrustningen till ett uttag på en
A
annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
Rådfråga återförsäljaren eller en
utbildad radio/tv-tekniker.

FCC:s uttalande om
strålningsexponering:

Deklaration om
överensstämmelse

Den här utrustningen överensstämmer med
FCC:s gränsvärden för strålningsexponering
i okontrollerade miljöer. Sändaren får inte
placeras eller användas tillsammans med
någon annan antenn eller sändare.

Deklaration om överensstämmelse vid
användning i USA

Deklaration om överensstämmelse vid
användning i Kanada:

Anordningen uppfyller kraven i avsnitt 15 i FCCreglerna (FCC: US Federal Communications
Commission, det amerikanska
telekommunikationsverket). Den får endast
användas om följande två villkor uppfylls:

 nordningen får inte förorsaka
A
skadliga störningar.
	Anordningen måste tåla störningar
som tas emot, inklusive störningar
som kan ha oönskad inverkan på
funktionaliteten.
FCC-reglerna
Denna utrustning har testats och befunnits
överensstämma med gränsvärdena för en
digital anordning av klass B enligt avsnitt 15
i FCC-reglerna. Gränsvärdena har fastställts
för att ge rimligt skydd mot störningar i en
installation i hemmiljö. Denna utrustning
genererar, använder och kan utstråla
radiofrekvensenergi. Om den inte installeras
och används i enlighet med anvisningarna
i instruktionshandboken kan den orsaka
störningar i radiokommunikation.
Det går emellertid inte att garantera
att störningar inte ska uppstå i en viss
installation. Om den här utrustningen orsakar
störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket
kan fastslås genom att utrustningen stängs
av och slås på igen, kan du försöka avhjälpa
störningarna genom att vidta en eller flera av
följande åtgärder:
yy Flytta på mottagarantennen.
yy Öka avståndet mellan utrustningen och
mottagaren.
8
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Den här anordningen uppfyller Industry
Canadas licensundantagna RSSstandard(er). Den får endast användas om
följande två villkor uppfylls: 1. Anordningen
får inte orsaka skadliga störningar. 2.
Anordningen måste tåla störningar som
tas emot, inklusive störningar som kan ha
oönskad inverkan på funktionaliteten.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Industry Canadas uttalande om
strålningsexponering:
Den här utrustningen överensstämmer
med Industry Canadas gränsvärden för
strålningsexponering i okontrollerade miljöer.
Sändaren får inte placeras eller användas
tillsammans med någon annan antenn eller
sändare.
Var försiktig! Användaren varnas för att
utföra ändringar eller modifieringar som
inte uttryckligen godkänts av den part som
ansvarar för efterlevnad. Sådana ändringar
eller modifieringar kan leda till att rätten att
använda utrustningen upphävs.

Deklaration om
överensstämmelse
MMD Hong Kong Holding Limited deklarerar
härmed att denna produkt uppfyller de
väsentliga kraven och andra relevanta
bestämmelser i EU-direktiv 2014/53/EU.
Deklarationen om överensstämmelse hittar
du på www.p4c.philips.com.

Kassera produkten och
batteriet
Denna produkt kan innehålla bly och
kvicksilver. På grund av miljöhänsyn kan
avfallshanteringen av dessa ämnen omfattas
av miljölagstiftning. Information om
avfallshantering och återvinning får du från
lokala myndigheter. Eller så besöker du
www.recycle.philips.com.
Denna produkt innehåller fastmonterade
batterier:
yy Får ej förbrännas. Batterier kan
explodera om de blir överhettade.
yy Information om avfallshantering
och återvinning får du från lokala
myndigheter. Eller så besöker du
www.recycle.philips.com.

Ta ur det inbyggda batteriet
Obs!
yy Försäkra dig om att usb-laddningskabeln inte
är ansluten till headsetet innan batteriet tas ur.

Om det inte finns något system för
insamling/återvinning av elektroniska
produkter i landet du befinner dig i kan du
ändå göra ditt för att miljön ska skyddas
genom att ta ur batteriet och lämna in det
för återvinning innan du kasserar headsetet.

Produkten är utformad och tillverkad av
högkvalitativa material och komponenter
som både kan återvinnas och återanvändas.

Den här symbolen betyder att produkten
omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU.

Den här symbolen betyder att produkten
innehåller ett laddningsbart batteri som
omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, och
därmed inte får slängas med hushållsavfall.
Vi rekommenderar att du lämnar in produkten
till en kommunal återvinningsstation eller ett
Philips-servicecentrum så att en fackman kan
ta ur det laddningsbara batteriet.
Ta reda på var du hittar närmaste
återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter samt laddningsbara
batterier. Följ lokala bestämmelser för
avfallshantering och släng inte produkten
eller de laddningsbara batterierna med
hushållsavfall. Genom att kassera gamla
produkter och laddningsbara batterier på
rätt sätt bidrar du till att förhindra negativ
påverkan på miljö och hälsa.

Varumärken
Bluetooth
Ordvarumärket och logotypen® Bluetooth
är registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc., och all användning av
dessa varumärken av MMD Hong Kong
Holding Limited är enligt licens. Andra
varumärken och handelsbeteckningar tillhör
sina respektive ägare.
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7 Vanliga frågor
Varför slås inte mitt Bluetooth-headset på?
Batterinivån är låg. Ladda headsetet.
Varför kan jag inte parkoppla mitt Bluetoothheadset med en smartmobil?
Bluetooth är inaktiverat. Slå först på
headsetet och därefter smartmobilen, och
aktivera sedan Bluetooth-funktionen på din
smartmobil.
Varför fungerar inte parkopplingen?
Kontrollera att headsetet befinner sig i
parkopplingsläge.
yy Följ stegen som beskrivs i denna
användarhandbok.
Varför hittar inte smartmobilen headsetet?
yy Det kan hända att headsetet är anslutet
till en tidigare parkopplad enhet. Stäng
av den anslutna enheten eller flytta den
utom räckvidd för Bluetooth.
yy Det kan hända att parkopplingen har
återställts eller att headsetet tidigare
har parkopplats med en annan enhet.
Parkoppla headsetet med smartmobilen
igen på det sätt som beskrivs i
användarhandboken.
Varför spelas det bara upp musik i
smartmobilens högtalare när mitt Bluetoothheadset är anslutet till min Bluetoothanslutna smartmobil som är stereoaktiverad?
Se användarhandboken för smartmobilen.
Välj att lyssna på musik via headsetet istället.
Varför fungerar inte röstuppringning eller
återuppringning på min smartmobil?
Det är inte säkert att din smartmobil stöder
denna funktion.
Varför kan inte den andra parten i samtalet
höra mig i sin smartmobil?
Mikrofonen är avstängd. Aktivera mikrofonen
genom att trycka på knappen för styrning av
musik/samtal tre gånger.
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Varför är det dålig ljudkvalitet och varför hörs
det knastrande oljud?
Bluetooth-enheten är utom räckvidd för
Bluetooth-signalen. Minska avståndet
mellan headsetet och Bluetooth-enheten.
Eller flytta undan hindret mellan dem.
Varför är det dålig ljudkvalitet, eller varför
hörs det överhuvudtaget ingenting, när
strömmandet från smartmobilen är mycket
långsamt?
Försäkra dig om att smartmobilen inte bara
stöder HSP/HFP (monoljud) men även stöder
A2DP (se ”Teknisk information” på sidan 7).
Varför kan jag bara höra musiken men inte
styra den (t.ex. spela upp/pausa/hoppa
framåt/hoppa bakåt) på min Bluetoothenhet?
Försäkra dig om att Bluetooth-ljudkällan
stöder AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile; se ”Teknisk information” på sidan 7).
Ytterligare produktsupport finns på
www.philips.com/support.

Philips och Philips-skölden är registrerade
varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och
används med licens från Koninklijke Philips N.V.
Denna produkt har tillverkats av och sålts under
ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller
något av dess koncernbolag, och MMD Hong Kong
Holding Limited är garantigivaren för denna produkt.

UM_TABH305_10_EN_v3.0

