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1 Tähtis

Kuulmise ohutus

  
Ettevaatust

 • Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake 
valju heli kaua aega järjest. Seadistage helitugevus 
ohutule tasemele. Mida tugevam on heli, seda lühem on 
ohutu kuulamisaeg.

Järgige kõrvaklappe kasutades kindlasti 
järgmisi juhiseid.
•	 Kuulake mõistliku helitugevusega mõistliku 

aja vältel.
•	 Ärge keerake heli pidevalt valjemaks, kui 

teie kuulmine helitugevusega kohaneb.
•	 Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, 

mis teie ümber toimub.
•	 Potentsiaalselt ohtlikes olukordades 

peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt 
kasutamise lõpetama.

•	 Liigne kõrvapealsetest või -sisestest 
kõrvaklappidest tulev helisurve võib 
põhjustada kuulmise kadu.

Elektrilised, magnetilised ja 
elektromagnetilised väljad 
(„EMF”)
1. Royal Philips Electronics toodab ja müüb 
paljusid tarbijatele sihitud tooteid, mis sarnaselt 
kõikidele elektroonilistele seadmetele on 
võimelised elektromagnetilisi signaale edastama 
ja vastu võtma.
2. Üks Philipsi põhilisi äripõhimõtteid on 
kasutada oma toodetes kõiki vajalikke tervise 

ja ohutuse ettevaatusabinõusid, ühitada kõiki 
kohaldatavate seaduste nõudeid ja jääda toote 
valmistamise ajal kehtivate elektromagnetiliste 
väljade standardite raamidesse.
3. Philips on pühendunud sellele, et välja 
arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei 
põhjusta tervisekahjustusi.
4. Philips kinnitab, et kui ettevõtte tooteid 
kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on 
need olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali 
kohaselt turvalised.
5. Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste 
elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite 
väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette 
tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid 
ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta.

Üldine teave
•	 Tule- või elektrilöögi ohu vältimiseks: 

hoidke see toode alati kuivana. Vältige 
selle sattumist küttekehade või otsese 
päikesevalguse tekitatava liigse kuumuse 
kätte.

•	 Seadme lähedusse ei tohi panna lahtise tule 
allikaid, nt põlevaid küünlaid.

•	 ärge laske oma peakomplektil üleni märjaks 
saada; 

•	 Toote puhastamiseks kasutage kergelt 
niisutatud seemisnahast lappi. Ärge 
kasutage alkoholi, piiritust, ammoniaaki 
või abrasiivseid aineid sisaldavaid 
puhastusvahendeid, kuna need võivad 
toodet kahjustada.

•	 Ärge võtke toodet lahti. 
•	 Edastusvahemik: 100 meetrit, sõltuvalt 

ümbritsevatest tingimustest.
•	 Ärge kasutage ega hoidke toodet kohas, 

kus temperatuur on alla 0 °C (32 °F) või 
üle 40 °C (104 °F), sest see võib lühendada 
aku tööiga. 

•	 Hoidke toodet tilkade ja pritsmete eest.
•	 Vahelduv-/alalisvooluadapteri toitepistikut 

kasutatakse lahtiühendava seadisena, 
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lahtiühendatud seade jääb täielikku 
töökorda.

•	 Kasutage kõrvaklappides ainult laetavaid 
NiMH akusid (maht üle 700 mAh).

•	 Muud tüüpi taaslaetavate akude või 
leelispatareide laadimine ei ole selle 
süsteemiga võimalik.

•	 Kõrvaklappides võib kasutada AAA-
suuruses leelispatareisid.

•	 patareid (akupakk või paigaldatavad 
patareid) ei tohi kokku puutuda liigse 
kuumusega, näiteks päikese, tule või muu 
sarnasega;

Kasutatud seadme 
kõrvaldamine
Teie toode on kavandatud ja toodetud 
kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on 
võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada. 

 
Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud 
prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa 
direktiiv 2002/96/EÜ.
Palun viige ennast kurssi elektriliste ja 
elektrooniliste toodete eraldi kogumist 
reguleerivate kohalike eeskirjadega.
Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja 
ärge käidelge vanu tooteid koos olmeprügiga. 
Toote õige kõrvaldamine aitab vältida 
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja 
inimeste tervisele.
Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes 
kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei 
tohi käidelda koos olmeprügiga.
Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi 
kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, 
kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke 
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste 
tervisele.

Tähelepanu tuleks pöörata akude kasutuselt 
kõrvaldamise keskkonnaaspektidele.
Keskkonnanõuded
Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on 
loobutud. Me oleme püüdnud arendada 
välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti 
sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: 
kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmendus) ja 
polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.) 
Teie toode koosneb materjalidest, mida on 
võimalik pärast sellele spetsialiseerunud 
ettevõtte poolt demonteerimist ümber 
töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke 
määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide, 
vanade akude ja vana seadmestiku kasutuselt 
kõrvaldamist.

Teade Euroopa Liidule
 
Philipsi Consumer Lifestyle, BU 
Communications, Headphones & Accessories, 
teatab, et need Philipsi digitaalsed juhtmeta 
kõrvaklapid SHD9000 vastavad direktiivi 
1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele 
asjakohastele sätetele. See toode on 
projekteeritud, testitud ja toodetud kooskõlas 
Euroopa raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu 
lõppseadmeid puudutava direktiiviga 1999/5/EÜ.
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2 Pakendi sisu 
(joonis A):

1) Kõrvaklapid 2) Dokkimisjaam
3) Vahelduv-/
alalisvooluadapter 5 V 300 
mA

4) RCA-RCA-
üleminekukaabel

5) 2 x AAA laetavad NiMH 
akud

6) Kiirjuhend

 www.philips.com/welcome

Quick start guide
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3 Alustamine
Märkus

 • Enne kõrvaklappide esmakasutust laadige komplektis 
olevaid akusid vähemalt kaheksa tundi. Laadida saab 
üksnes laetavaid NiMH akusid. Et tagada 20-tunnine 
tööaeg alates täislaadimisest, kasutage akusid (maht üle 
700 mAh). 

 • Kõrvaklappides võib kasutada AAA-suuruses 
leelispatareisid.

 • Kasutage ainult Philipsi vooluadapterit.
 • Kui rohkem kui viie minuti jooksul helisisend puudub, 
lülitub	saatja	automaatselt	ooterežiimile.

 • Dokkimisjaam ei edasta laadimise ajal helisignaali.

1 Paigaldage/asendage komplektis olevad 
akud (joonis B).

2 Lülitage saatja sisse (joonis C).

3 Lülitage kõrvaklapid välja ja laadige neid 
(joonis D).

4 Ühendage heli ja reguleerige ATT 
(helisisendi signaali sumbumine) (joonis E).
•	 Kaasaskantavate CD- ja MP3-mängijate 

ning teiste kolmepordise 3,5 mm 
pistikupesaga seadmete puhul lülitage 
ATT valikule 0 dB.

•	 HiFi, TV, DVD-mängijate või teiste 
RCA-pistikupesadega seadmete puhul 
lülitage ATT valikule -8 dB.

5 Lülitage kõrvaklapid sisse (joonis F).

6 Reguleerige helitugevust (joonis G).
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4 LED-märgutuled
Olukord  Saatja Kõrva-

klapid
LED Sinine Rohe-

line
Roheline

Ühendus 
loodud

Vilkumine --- Vilkumi-
ne

Laadimine Väljas Vilku-
mine

Väljas

Laadimine 
(100% laetud)

Väljas Sees Väljas

Aku on tühi  --- --- Topeltvil-
kumine

Muud kui 
NiMH akud

--- Väljas ---

Otsimine Kiire 
vilkumine

--- Kiire vil-
kumine



7ET

5 Helisignaalid
Olukord Helisignaal
Aku on tühi. Üks piiks iga 10 

sekundi tagant
Keerake helitugevus 
kõrgeimale/madalaimale 
tasemele

Helisignaal „Piiks"
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6 Tooteteave

Saatja

Süsteem Raadiosagedus
Modulatsioon MSK digitaalne
Kandja sagedus 2400 M - 2483,5 MHz
Kanalid 15 (automaatselt lülituvad)
Kiirgusvõimsus 30 mW
Efektiivne 
edastusvahemik

Umbes 100 meetrit (sõltuvalt 
ümbritsevatest tingimustest)

Sisendi tase 800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
Nõudmised 
toitevõrgule

DC 5 V (komplektis olevast 
vahelduvvooluadapterist)

Kõrvaklapid

Taasesituse 
sagedusvahemik

17 - 23 000 Hz

S/N-suhe 88 dB nominaalne
Moonutus 0,5% THD
Kanalite 
eraldatus

 60 dB

Toitenõuded Laetavad NiMH akud 
(komplektis) või müügil 
olevad (AAA) kuivpatareid

Kasutamisaeg ~ kuni 20 tundi (tegelik 
tulemus võib olla erinev)
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7 Adapteri 
tehnilised 
andmed

Piirkond Adapteri tüübi-
number

Sisendpinge Väljundpinge Sisendsagedus

Euroopa (välja 
arvatud Ühend-
kuningriik)

YLS0051A-
E050030

100-240 V~ 5 V , 300 mA 50/60 Hz

S003IV0 500030 100-240 V~ 5 V , 300 mA 50/60 Hz
U.K./H.K. YLS0051A-

U050030
100-240 V~ 5 V , 300 mA 50/60 Hz

S003IB0 500030 100-240 V~ 5 V , 300 mA 50/60 Hz
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8 Korduma 
kippuvad 
küsimused 
(KKK)

1. Kõrvaklapid ei lae.

Võimalik 
põhjus

Lahendus

Aku pole sees 
või on valetpidi 
sees.

Paigaldage või asetage aku 
õigesti (joonis B).

Saatjal puudub 
toide.

Kontrollige, et dokkimisjaam 
oleks kohaliku toitega 
ühendatud (joonis C).

Kõrvaklapid on 
laadimisdokki 
valesti 
paigutatud.

Asetage kõrvaklapid dokki 
õigesti ja veenduge, et 
LAADIMISE märgutuli põleb 
(joonis D).

2. Heli puudub või on moonutatud.

Võimalik 
põhjus

Lahendus

Ei ole õigesti 
või lõpuni 
seadistatud.

Kontrollige, kas helikaabel 
on ühendatud heliseadme 
HELIVÄLJUNDI pessa 
(joonis E).

Aku on 
peaaegu tühi.

Laadige kõrvaklappe (joonis 
D).

Heliseade 
ei ole sisse 
lülitatud.

Lülitage heliseade sisse.

Heli 
väljundtugevus 
on väga madal/
kõrge.

Reguleerige helitugevust 
kõrgemale/madalamale ja 
moonutamata tasemele.

Helitugevus on 
väga madal.

Reguleerige heliseadme või 
kõrvaklappide helitugevust. 
NB! Mõnedel heliseadmetel 
ei saa helitugevust 
reguleerida.

Vastuvõtja on 
saatjast liiga 
kaugel.

Veenduge, et kasutate toodet 
töövahemikus.

Üksikasjalikuma tootetoe saamiseks külastage 
veebisaiti www.philips.com/support.
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