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1 Viktiga 
säkerhets-
intruktioner

Säkerhetslösningar för 
hörsel

Fara

 • För att undvika hörselskada begränsar du 
tiden du använder hörlurarna på hög volym 
och ställer in volymen på en säker nivå. Ju 
högre volym, desto säkrare blir lyssningstiden.

Se till att följa riktlinjerna nedan vi 
användning av hörlurarna.
• Lyssna på lagom volym under en 

skäligen lång period. 
• Var försikig så du inte justerar 

volymen kontinuerligt uppåt när din 
hörsel anpassar sig.

• Vrid inte upp volymen så högt så du 
inte kan höra vad som pågår runt dig.

• Deu ska vara försiktig eller tillfälligt 
upphöra med användningen i 
potentiellt farliga situationer. 

• Överdrivet ljud från hörlurar och 
öronsnäckor kan orsaka höselskada.

• Användning av hörlurar med 
båda öron täckta under bilkörning 
rekommenderas inte och kan vara 
olagligt i vissa områden.

• Av säkerhetsskäl ska du undvika 
distraktioner från musik eller 
telfeonsamtal när du kör eller 
befinner dig i potentiellt farliga 
miljöer.

Alllmän information
Så här undviker du skada och 
felfunktioner: 

Var försiktig

 • Exponera inte hörlurarna för överdriven hetta.
 • Tappa inte dina hörlurar.
 • Hörlurarna får inte utsättas för droppar eller 

skvätt. (Se IP-klassificeringen för den specifika 
produkten)

 • Låt inte hörlurarna sänkas ned i vatten.
 • Ladda inte dina hörlurar när uttaget eller 

kontakten är våt.
 • Använd inte rengöringsmedel med alkohol, 

ammoniak, bensen eller slipmedel.
 • Om rengöring krävs ska du använda en mjuk 

trasa, som vid behov fuktas med vatten eller 
utspädd vattenbaserad lösning för att rengöra 
produkten.

 • Det inbyggda batteriet ska inte exponeras för 
överdrivan värme eller liknande.

 • Risk för explosion om batteriet är felplacerat. 
Byt endast mot samma eller motsvarande typ.

 • För att uppnå den specifika IP-klassen måste 
laddningsfacket stängas.

 • Om du kastar ett batteri i eld eller en varm 
ugn, eller krossar eller skär i ett batteri kan det 
resultera i en explosion.

 • Om du lämnar ett batteri i en miljö med 
extremt hög temperatur kan det resultera i 
explosion eller läckage av antändbar vätska 
eller gas.

 • Ett batteri som utsätts för extremt lågt 
lufttryck kan leda till explosion eller läckage 
av antändbar vätska eller gas.

 • Byte av ett batteri av fel typ kan resultera i att 
hörlurar och batteri skadas (exempelvis när 
det gäller vissa lithiumbatterityper).

Användnings- och 
förvaringstemperaturer och luftfukighet
• Förvaras på en plats där 

temperaturen är mellan -20°C 
och 50°C med upp till 90 % relativ 
luftfuktighet.

• Används på en plats där 
temperaturen är mellan 0°C och 
45°C med upp till 90% relativ 
luftfuktighet.

• Batteriets livslängd kan vara kortare i 
höga eller låga temperaturer.
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2 Dina 
Bluetooth-
hörlurar

Grattis till ditt köp och välkommen till 
Philips! För att fullt ut kunna använda 
den support som Philips erbjuder 
registrerar du din produkt på  
www.philips.com/support. Med denna 
Philips-hörlurar kan du:

 • Njuta av trådlöst ljud
 • Lyssna på och styra musik trådlöst
 • Växla mellan samtal och musik
 • Njut av brusreducering

Vad innehåller kartongen

Philips Bluetooth-hörlurar 
Philips TAH8506

USB-laddningskabel  
(endast för laddning)

Ljudkabel

Flygplansadapter

Väska

Headpho
nes

Series

CTN

Snabbstartguide

Global garanti

Säkerhetsdatablad

Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. 
notebook, tablet, Bluetooth-adaptrar, 
MP3-spelare etc) som stöder Bluetooth 
och är kompatibel med hörlurar (se 
‘Tekniska data’ på sidan 8).
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Översikt över dina 
trådlösa 
Bluetooth-hörlurar

Pekplatta

Strömknapp
USB-C
Indikatorlampa

Knappen Röstassistent

Knappen ANC-läge

2,5 mm ljuduttag
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3 Komma igång

Ladda batteriet

 Innan du använder hörlurarna för första 
gången, ladda batteriet i 2 timmar för optimal 
batterikapacitet och livslängd.

 Använd endast den ursprungliga 
USB-laddningskabeln för att undvika skador.

 Avsluta ditt samtal innan du laddar 
hörlurarna, eftersom hörlurarna stängs av när 
laddningen ansluts.

Anslut den medföljande 
USB-laddningskabeln till:

• USB typ C-laddningsport på 
hörlurarna och;

• Laddaren/USB-porten på en dator.
 

 Normalt tar en full laddning 2 timmar.

Para ihop hörlurarna med 
din mobiltelefon

Säkerställ att hörlurarna är fullt 
laddade och avslagna.

Kontrollera att mobiltelefonen är 
påslagen och att dess 
Bluetooth-funktion är aktiverad.

Hörlurarna förblir i 
parningsläge i 5 minuter.

Innan du använder hörlurarna med din 
mobiltelefon för första gången, ska du 
para ihop dem med en mobiltelefon. En 
lyckad ihopparning upprättar en unik 
krypterad länk mellan hörlurarna och 
mobiltelefonen. Hörlurarna lagrar de 
sista fyra enheterna i minnet. Om du 
försöker para ihop �er än fyra enheter 
ersätts den tidigaste ihopparade 
enheten med den nya.

Följande exempel visar hur du parar 
ihop hörlurarna med din mobiltelefon.

Håll     intryckt i 5 sekunder tills blå 
och vit LED blinkar växelvis.

Para ihop hörlurarna med 
mobiltelefonen. Se bruksanvisningen 
för din mobiltelefon för mer 
detaljerad information.

Aktivera Bluetooth-funktionen på din 
mobiltelefon, och välj Philips TAH8506

Tips

Observera

1

2

3

4

Philips TAH8506

LED lyser vit under laddning och 
släcks när hörlurarna är fullt laddade.
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Kabelanslutning4 Använd dina 
hörlurar

Anslut hörlurarna till din 
Bluetooth-enhet

Slå på din 
mobiltelefon/Bluetooth-enhet.

Tryck och håll på/av-knappen för 
att slå på hörlurarna.

Den vita lysdioden slås på inom 
2 sek.
Hörlurarna ansluts automatiskt 
till den senaste anslutna 
mobiltelefonen/Bluetooth-enheten. 

 Om du slår på mobiltelefonen/
Bluetooth-enheten eller aktiverar 
Bluetooth-funktionen efter att du har slagit 
på hörlurarna måste du ansluta hörlurarna 
och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten 
manuellt.

 Om hörlurarna inte ansluts till senast anslutna 
Bluetooth-enheten inom räckvidd i 5 minuter, 
kommer de att växlas till anslutningsbart läge. 
De slås sedan av automatiskt, om de 
fortfarande inte är kopplade till någon 
Bluetooth-enhet 5 minuter senare. 

Du kan även använda hörlurarna med 
ljudkabeln som medföljer. Anslut den 
medföljande ljudkabeln till hörlurarna 
och den externa ljudenheten. 

Flerpunktsanslutning
Parning
• Ihopparning av hörlurarna till

2 enheter, t.ex. mobiltelefon och 
notebook.

Växla mellan enheterna
• Musik kan bara spelas upp från en

enhet i taget. Din andra enhet är till 
för telefonsamtal.

• Pausa ljudet från en enhet och
spela sedan upp ljud från din andra 
enhet.

1

2

Tips

Observera

• Ett inkommande samtal på enhet två pausar 
uppspelningen på enhet ett. Samtalet 
dirigeras automatiskt till dina hörlurar.

• Avslutar samtal återupptar uppspelningen 
från enheten ett automatiskt.

Observera
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Samtalskontroll

Uppgift Knapp Användning

Svara på ett 
inkommande samtal

Svara på nytt inkommande 
samtal under ett samtal

Pekplatta Tryck 2 gånger

Avvisa/lägg på ett 
samtal

Pekplatta

Pekplatta

Peka 1 sekund

Tryck 2 gånger

Avvisa nytt samtal under 
ett samtal

Pekplatta

Pekplatta

Peka 1 sekund

ANC-kontroll

Uppgift Knapp Användning

ANC PÅ⁄ 
Medvetandeläge/
ANC AV

Knappen 
ANC-läge
 

Tryck en gång

Medvetandeläge

Uppgift Knapp Användning

Medvetandeläge Knappen 
ANC-läge
 

Tryck tills du hör 
”Awareness” 
(Medvetande)

Snabbsamtal
 

Hand�ata över 
höger hörlur

Byt samtal när två 
samtal besvaras

Pekplatta Tryck 2 gånger

Hantera samtal och musik
På/av

Uppgift Knapp Användnin

Slå på hörlurarna Strömkn
app

Håll intryckt i två 
sekunder

Stäng av 
hörlurarna

Strömkn
app

Håll intryckt i två 
sekunder

Den vita lysdioden 
är på och tonas ned

Styra musik

Uppgift Knapp Användning

Pekplatta

Pekplatta

Pekplatta

Spela upp eller 
pausa musik

Tryck 2 gånger

Svep upp/
Svep ner

Svep framåt

Svep bakåt

Justera volym
 

Nästa spår

Föregående 
spår

Pekplatta

 Hänvisa till din smartphones driftanvisningar.

Funktionen rösthjälp till smartphone 
(t.ex. Google-app, Siri)

Uppgift Knapp Användning
Väck upp 
funktionen 
rösthjälp till 
smartphone

Knappen 
Röstassistent

Tryck en gång

Andra indikatorstatusar för hörlurarna

Hörlurarnas status Indikator

Hörlurarna är anslutna till 
en Bluetooth-enhet 
medan hörlurarna är i 
vänteläge eller medan du 
lyssnar på musik

Blå lysdiod blinkar 
långsamt

Hörlurarna är klara för 
ihopparning

LED-dioderna blinkar 
blått och vitt växelvis.

Hörlurarna är på, men inte 
anslutna till en 
Bluetooth-enhet

Låg batterinivå Vit lysdiod blinkar 
långsamt tills strömmen 
är slut

Batteriet är fullt laddat Vit lysdiod är släckt

Den blå lysdioden 
blinkar var 2:a sekund. 
Om ingen anslutning är 
möjlig, stängs 
hörlurarna automatiskt 
av efter 5 minuter.

Observera
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5 Tekniska data

Hörlurar
Speltid för musik (ANC av): upp till 
60 timmar
Speltid för musik (ANC på): upp till 
45 timmar
Laddningstid: 2 timmar
Uppladdningsbart litiumjonbatteri 
(800 mAh)
Bluetooth-version: 5.0
Kompatibla Bluetooth-pro�ler:
• Handsfree-pro�l (HFP)
• A2DP (avancerad ljud

distribution pro�l)
• AVRCP (Ljud/video fjärrkontroll

pro�l)
Frekvensområde: 2,402-2,480GHz
Sändarens e�ekt: < 10 dBm
Räckvidd: Upp till 10 meter (33 fot)
Digital eko- och brusreducering
Automatisk avstängning
Typ C USB-port för laddning
Stöder AAC och SBC

Skanna QR-koden/tryck på "Hämta" 
-knappen eller sök "Philips-hörlurar" 
i Apples App Store eller Google Play för 
att ladda ner appen.

NEDLADDNING APP

Observera

 Speci�kationer kan komma att ändras utan 
föregående meddelande.

 Batteriets livslängd är ungefärlig och kan 
variera beroende på applikationens skick.
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6 Anmärkning

MMD Hong Kong Holding Limited 
tillkännager härmed att denna produkt 
överensstämmer med de grundläggande 
kraven och andra relevanta avsättningar i 
Direktiv 2014/53/EU. Du kan hitta försäkran 
om överensstämmelse på 
www.p4c.philips.com.

Förklaring om överensstämmelse

Kassering av din gamla 
produkt och batteri

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

Denna symbol på en produkt innebär att 
produkten omfattas av EU-direktiv 
2012/19/EU.

Denna symbol betyder att produkten 
innehåller ett inbyggt uppladdningsbart 
batteri som omfattas av EU-direktiv 
2013/56/EU, och inte kan kasseras med 
normalt hushållsavfall. Vi rekommenderar 
att ta din produkt till en o�ciell 
insamlingsplats eller till ett 
Philips-servicecenter för yrkesmässig 
borttagning av det uppladdningsbara 
batteriet.
Ta reda på vilka regler som gäller för lokala 
uppsamlingssystem för elektriska och 
elektroniska produkter och 
uppladdningsbara batterier. Följ lokala 
regler och kassera aldrig produkten och 
uppladdningsbara batterier tillsammans 
med vanligt hushållsavfall. Korrekt 
kassering av gamla produkter och 
uppladdningsbara batterier bidrar till att 
förhindra negativa konsekvenser för miljön 
och människors hälsa.

Plocka bort det inbyggda 
batteriet

Om det inte �nns något system för 
insamling/återvinning för elektroniska 
produkter i ditt land, kan du skydda miljön 
genom att plocka bort och återvinna 
batteriet innan du kasserar hörlurarna.

• Kontrollera att hörlurarna är 
bortkopplade från laddningsfodralet 
innan du plockar bort batteriet.

 

Överensstämmelse med EMF

Denna produkt uppfyller alla tillämpliga 
standarder och föreskrifter för exponering 
för elektromagnetiska fält.
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Miljöinformation 

All onödig förpackning har undvikits. Vi har 
försökt göra förpackningen enkel att 
separera i tre material: kartong (lådan), 
polystyrenskum (bu�ert) och polyeten 
(påsar, skyddande skumplast.)
Ditt system består av material som kan 
återvinnas och återanvändas om de 
demonteras av ett specialiserat företag. 
Följ de lokala bestämmelserna om 
bortska�ande av förpackningsmaterial, 
urladdade batterier och gammal 
utrustning.

Meddelande om 
efterlevnad
Enheten uppfyller FCC:s regler, punkt 15. 
Driften är föremål för följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga 
störningar, och

2. Denna enhet måste acceptera alla 
störningar, inklusive störningar som kan 
orsaka oönskad drift.

FCC:s regler

Denna utrustning har testats och visat sig 
vara i överensstämmelse med gränsvärden 
för en klassad digital B-enhet enligt punkt 
15 i FCC:s regler. Dessa gränsvärden är 
utformade för att ge rimligt skydd mot 
skadliga störningar i en bostadsinstallation. 
Denna utrustning genererar, använder och 
kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan 
om den inte installeras och används i 
enlighet med bruksanvisningen orsaka 
skadliga störningar i radiokommunikation. 
Det �nns dock ingen garanti för att 
störningar inte kommer att inträ�a i en viss 
installation. Om denna utrustning orsakar 
skadliga störningar på radio- eller 
TV-mottagning, som kan bestämmas 
genom att stänga av och slå på 
utrustningen, uppmanas användaren att 
försöka korrigera störningen med en eller 
�era av följande åtgärder:

Rikta om eller �ytta den mottagande 
antennen.
Öka avståndet mellan utrustning och 
mottagare
Anslut utrustningen till ett uttag på en 
annan krets än den som mottagaren är 
ansluten till.

Kontakta återförsäljaren eller en erfaren 
radio-/TV-tekniker för hjälp.

Redogörelse för strålningsexponering, FCC:
Denna utrustning överensstämmer med 
FCC:s strålningsexponeringsgränser som 
anges för en okontrollerad miljö.

Denna sändare får inte vara lokaliserad 
eller användas tillsammans med någon 
annan antenn eller sändare.

Vidta försiktighet: Användaren 
uppmärksammas på att ändringar eller 
modi�eringar som inte uttryckligen 
godkänts av den part som ansvarar för 
överensstämmelse kan upphäva 
användarens rätt att använda utrustningen.

Kanada:
Denna enhet innehåller licensfria sändare/ 
mottagare/mottagare som uppfyller 
innovation, vetenskap och ekonomisk 
utveckling för Kanadas licensfria RSS-�ler. 
Driften är föremål för följande två villkor: (1) 
denna enhet ska inte orsaka skadliga 
störningar, och (2) denna enhet ska 
acceptera alla mottagna störningar, 
inklusive störningar som kan orsaka 
oönskad drift av enheten.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Redogörelse för strålningsexponering, IC:
Denna utrustning överensstämmer med 
Kanadas gränsvärden för exponering av 
strålkällor som anges för okontrollerade 
miljöer.

Denna sändare får inte vara lokaliserad 
eller användas tillsammans med någon 
annan antenn eller sändare.
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7 Varumärken

Bluetooth®-ordmärket och 
logotyperna är registrerade varumärken 
som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all 
användning av sådana märken av Top 
Victory Investment Limited sker under 
licens.  Andra varumärken och 
handelsnamn tillhör respektive ägare.

Bluetooth

Siri är ett varumärke som tillhör Apple 
Inc., och är registrerat i USA och andra 
länder.

Siri

Google är ett varumärke som tillhör 
Google LLC.
Google-assistenten är inte tillgänglig på 
vissa språk och i vissa länder.

Google
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8 Vanliga frågor

Mina Bluetooth-hörlurar slår inte på.
Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte para ihop mina 
Bluetooth-hörlurar med min 
Bluetooth-enhet.
Bluetooth är inaktiverat. Aktivera 
Bluetooth-funktionen på din 
Bluetooth-enhet. Slå sedan på 
Bluetooth-enheten innan du slår på 
hörlurarna.

Hur man återställer ihopparning.
Tryck och håll både Strömknappen + ANC 
intryckt i 3 sekunder tills lysdioden lyser 
blått och sedan blinkar blå och vita 
lysdioder växelvis.

Ljudet hörs, men jag kan inte styra 
musiken på min Bluetooth-enhet (t.ex. 
spela upp/pausa/hoppa framåt/bakåt).
Se till att Bluetooth-ljudkällan stöder 
AVRCP (se ‘Teknisk data’ på sidan 8).

Ljudvolymen i hörlurarna är för låg.
Vissa Bluetooth-enheter kan inte länka 
volymnivån till hörlurarna genom 
synkronisering av volymen. I detta fall 
behöver du justera ljudvolymen på din 
Bluetooth-enhet manuellt för att uppnå 
en lämplig nivå för ljudvolymen.
 

Bluetooth-enheten hittar inte hörlurarna.
• Hörlurarna kan vara anslutna till en 

tidigare ihopparad enhet. Stäng av 
den anslutna enheten eller �ytta den 
utanför räckvidden.

• Parningen kan ha återställts eller 
hörlurarna har tidigare parats ihop 
med en annan enhet. Para ihop 
hörlurarna med Bluetooth-enheten 
enligt beskrivningen i 
bruksanvisningen. (se ”Para ihop 
hörlurarna med dina 
Bluetooth-enheten för första gången” 
på sidan 6).

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en 
mobiltelefon med Bluetooth aktiverad, 
men musik spelas endast upp via 
mobiltelefonens högtalare.
Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. 
Välj för att lyssna på musik via hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och knastrande ljud 
hörs.
• Bluetooth-enheten är utom räckhåll. 

Minska avståndet mellan hörlurarna 
och Bluetooth-enheten, eller ta bort 
hinder mellan dem.

• Ladda dina hörlurar.

För mer support, besök www.philips.com/support.
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