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1 Önemli

İşitme güvenliği

  
Dikkat

 • İşitme duyusunda hasar meydana gelmesi ihtimalini 
önlemek için, uzun süre boyunca yüksek sesle müzik 
dinlemeyin. Sesi güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses düzeyi 
arttıkça güvenli dinleme süresi kısalır.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları 
göz önünde bulundurun.
• Makul süreler boyunca, makul ses 

seviyelerinde dinleyin.
• İşitme duyunuz uyum sağlasa bile ses 

seviyesini sürekli olarak artırmamaya dikkat 
edin.

• Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız 
kadar yükseltmeyin.

• Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda 
dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici 
olarak ara vermelisiniz.

• Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı 
geldiğinden, işitme kaybına neden olabilir.

Elektrik, Manyetik ve 
Elektromanyetik Alanlar 
(EMF)
1. Royal Philips Electronics, herhangi 
bir elektronik alet gibi, genel anlamda 
elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma 
yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok 
ürün üretir ve satar.

2. Philips’in en önemli Çalışma Prensiplerinden 
biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik 
tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum 
içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde 
geçerli olan EMF standartlarına uymaktır.
3. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri 
bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve 
pazarlamaktadır.
4. Philips, tüm ürünlerinin kulanım amaçları 
doğrultusunda kullanılmaları durumunda, 
günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli 
olarak kullanılabileceklerini onaylar.
5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik 
standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol 
oynadığından, standartlaşma konusundaki 
gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde 
yansıtabilmektedir.

Genel bilgiler
• Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini 

önlemek için: Bu ürünü her zaman kuru 
tutun. Ürünü, ısıtma ekipmanları veya 
doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı 
ısıya maruz bırakmayın.

• Yakılmış mum gibi çıplak alev 
kaynakları ürünün üzerine kesinlikle 
yerleştirilmemelidir.

• Kulaklık setinizin suya sokulmasına izin 
vermeyin. 

• Ürünü temizlemek için: Hafifçe 
nemlendirilmiş bir güderi bez kullanın. 
Ürüne zarar verebilecekleri için alkol, 
ispirto, amonyak veya aşındırıcı madde 
içeren çözeltiler kullanmayın.

• Ürünü parçalarına ayırmayın. 
• İletim aralığı: ortam koşullarına bağlı olarak 

100 metre.
• Ürünü, sıcaklığın 0°C (32°F) altında veya 

40°C (104°F) üzerinde olduğu bir yerde 
çalıştırmayın veya saklamayın. Bu, pil 
ömrünü kısaltabilir. 



3TR

• Bu ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya 
sıçratılmamalıdır.

• AC/DC adaptörünün ana şebeke fişi 
bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır ; 
bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır bir 
durumda olacaktır.

• Kulaklığınızla yalnızca yeniden şarj edilebilir 
NiMH piller (700mAh üzerinde kapasite) 
kullanın.

• Diğer şarj edilebilir veya alkalinli pil türleri 
bu sistemde şarj edilemez.

• AAA alkalin piller kulaklıkları çalıştırmak için 
kullanılabilir.

• Piller (takılı pil paketi veya piller), gün 
ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz 
bırakılmamalıdır.

Eski ürününüzün atılması
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden 
kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve 
bileşenler kullanılarak üretilmiştir. 

 
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası 
işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 
2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında 
olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin 
toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem 
hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve 
eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla 
birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık 
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, 
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki 
oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.
Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi 
kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla 
atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.
Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, 
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki 

oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, 
lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel 
kurallar hakkında bilgi edinin.
Pil atılırken çevresel hususlara dikkat edilmelidir.
Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. 
Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilecek 
şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren 
köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, 
koruyucu köpük tabakası.) 
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından 
parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek 
ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. 
Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen 
pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel 
yönetmeliklere uygun hareket edin.

Avrupa Birliği için uyarı
 
İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, BU 
Communications, Headphones & Accessories, 
SHD9000 modeli bu Philips dijital kablosuz 
mikrofonlu kulaklık ürününün 1999/5/EC 
Direktifi'nin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine 
uygun olduğunu beyan eder. Bu ürün Avrupa 
R&TTE, 1999/5/EC Yönergesine uygun olarak 
tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.
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2 Kutunun 
içindekiler (Şekil 
A)

1) Kulaklık 2) Bağlantı 
istasyonu

3) AC/DC adaptörü 5V 
300mA

4) RCA-RCA kablo

5) 2 x AAA yeniden şarj 
edilebilir NiMH pil

6) Hızlı başlangıç 
kılavuzu

 www.philips.com/welcome

Quick start guide



5TR

3 Başlarken
Not

 • Kulaklığı ilk kez kullanmadan önce, birlikte verilen pilleri 
en az sekiz saat şarj edin. Yalnızca yeniden şarj edilebilir 
NiMH pil şarj edilebilir. Tam olarak doluyken 20 saatlik 
çalışma süresi elde etmek için pilleri (700mAh üzerinde 
kapasite) kullanın. 

 • AAA alkalin piller kulaklıkları çalıştırmak için kullanılabilir.
 • Yalnızca Philips güç adaptörünü kullanın.
 • Beş dakikadan uzun bir süre herhangi bir ses girişi 

olmazsa, iletici otomatik olarak bekleme moduna geçer.
 • Bağlantı istasyonu, şarj sırasında ses sinyali iletmez.

1 Birlikte verilen pilleri takın/yerine yerleştirin 
(Şekil B).

2 İleticiyi açın (Şekil C).

3 Kulaklığı kapatın ve şarj edin (Şekil D).

4 Ses bağlantısını yapın ve ATT'yi ayarlayın 
(Ses giriş sinyalinin azaltılması) (Şekil E).
• Taşınabilir CD çalar, MP3 çalar veya 

3,5mm üç bağlantı noktalı soket çıkışı 
olan diğer cihazlar için ATT'yi 0dB 
değerine ayarlayın.

• HiFi, TV, DVD oynatıcı veya RCA soket 
çıkışı olan diğer cihazlar için ATT'yi 
-8dB değerine ayarlayın.

5 Kulaklığı açın (Şekil F).

6 Ses düzeyini ayarlayın (Şekil G).
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4 LED 
gösterimleri

Durum  Verici Kulaklıklar
LED Mavi Yeşil Yeşil
Bağlantı 
kuruldu

Yanıp 
sönüyor

--- Yanıp 
sönüyor

Şarj etme Kapalı Yanıp 
sönüyor

Kapalı

Şarj ediliyor 
(%100 dolu)

Kapalı Açık Kapalı

Pil az  --- --- İki kez 
yanıp 
sönme

NiMH pili 
değil

--- Kapalı ---

Arıyor Hızlı 
yanıp 
sönme

--- Hızlı yanıp 
sönme
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5 Ses gösterimleri
Durum Ses sinyali
Düşük pil gücü 10 saniyede bir 

“Bip”
Ses düzeyini maksimum/
minimum düzeye ayarlayın

“Bip” uyarı tonu
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6 Ürün bilgileri

Verici

Sistem Radyo Frekansı (RF)
Modülasyon MSK dijital
Taşıyıcı Frekansı 2400 M - 2483.5 MHz
Kanallar 15 (otomatik geçiş)
Elektromanyetik 
Dalga Biçiminde 
Çıkış Gücü

30 mW

Etkili İletim 
Uzaklığı

Yaklaşık 100 metre (ortam 
koşullarına bağlıdır)

Giriş Düzeyi 800 mV (0 dB); 2 V (-8 
dB)

Güç gereksinimleri DC 5 V (birlikte verilen 
AC güç adaptöründen)

Kulaklık

Çalma 
frekansı aralığı

17 - 23.000 Hz

S/N Oranı 88 dB Nominal
Bozulma %0,5 THD
Kanal Ayırma  60 dB
Güç 
Gereksinimleri

Yeniden şarj edilebilir NiMH 
piller (birlikte verilen) veya 
ticari olarak satılan (AAA) 
kuru piller

Çalışma süresi Yaklaşık olarak 20 saate kadar 
(gerçek sonuç farklı olabilir)
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7 Adaptör özelliği
Bölge Adaptör 

tip numa-
rası

Giriş 
gerilimi

Çıkış 
gerilimi

Giriş 
frekansı

Avrupa 
(İngiltere 
hariç)

YLS0051A 
-E050030

100-
240V~

5V , 
300mA

50/60Hz

S003IV0 
500030

100-
240V~

5V , 
300mA

50/60Hz

İngiltere/
Hong Kong

YLS0051A 
-U050030

100-
240V~

5V , 
300mA

50/60Hz

S003IB0 
500030

100-
240V~

5V , 
300mA

50/60Hz
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8 Sıkça sorulan 
sorular (SSS)

1. Kulaklık şarj edilmiyor.

Olası neden Çözüm
Pil takılı değildir 
veya yanlış 
takılmıştır.

Pilleri uygun bir şekilde takın 
veya yeniden yerleştirin (Şekil 
B).

İleticiye güç 
sağlanmıyordur.

Bağlantı istasyonunun 
yerel elektrik şebekesine 
bağlandığından emin olun 
(Şekil C).

Kulaklık şarj 
bağlantı 
istasyonuna 
yanlış 
yerleştirilmiştir.

Kulaklığı doğru bir şekilde 
yerleştirin ve ŞARJ 
EDİLİYOR göstergesinin açık 
olduğundan emin olun (Şekil 
D).

2. Ses yok veya bozuk.

Nedeni Çözüm
Doğru bir şekilde 
ayarlanmamıştır 
veya ayarlama 
işlemi 
tamamlanmamıştır.

Ses kablosunun, ses 
cihazındaki SES ÇIKIŞI'na 
bağlandığından emin olun 
(Şekil E).

Düşük pil gücü. Kulaklığı yeniden şarj edin 
(Şekil D).

Ses cihazı kapalıdır. Ses cihazını açın.
Ses çıkışının düzeyi 
çok düşük/yüksek.

Ses düzeyini daha yüksek/
düşük ve bozulmamış bir 
düzeye ayarlayın.

Ses düzeyi çok 
düşük.

Ses cihazının veya 
kulaklığın ses düzeyini 
ayarlayın. 
Not: Ses düzeyi, bazı ses 
cihazlarında ayarlanamaz.

Alıcı, ileticiden çok 
uzaktadır.

Ürünü kapsama alanı 
içinde kullandığınızdan 
emin olun.

Daha fazla ürün desteği için lütfen www.philips.
com/support sayfasını ziyaret edin.
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