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1 Важливо
Безпека слуху

Увага!
•• Для запобігання пошкодженню слуху не слухайте

вміст із високим рівнем гучності тривалий час.
Встановлюйте безпечний рівень гучності. Чим вищий
рівень гучності, тим коротший час безпечного
прослуховування.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся
поданих інструкцій.
•

Прослуховуйте вміст із відповідною
гучністю протягом розумних проміжків
часу.

•

Не підвищуйте рівень гучності, коли слух
адаптується.

•

Вибирайте такий рівень гучності, щоб
чути звуки довкола себе.

•

У потенційно небезпечних ситуаціях
слід користуватися навушниками з
обережністю або тимчасово їх вимикати.

•

Надмірний тиск звуку від навушників
може спричинити втрату слуху.

Електричні, магнітні та
електромагнітні поля
("ЕМП")
1. Компанія Royal Philips Electronics
виготовляє та продає споживачам
багато виробів, які, як і будь-які інші
електронні пристрої загалом, мають
здатність випромінювати та отримувати
електромагнітні сигнали.
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2. Одним із основних ділових принципів
компанії Philips є вживання усіх необхідних
заходів з охорони здоров'я та техніки
безпеки для відповідності наших виробів усім
вимогам законодавства та стандартам щодо
ЕМП, які чинні на момент виготовлення
виробів.
3. Розробка, виготовлення і продаж виробів,
які не мають шкідливого впливу на здоров'я
людей, є постійною політикою компанії
Philips.
4. Компанія Philips стверджує, що згідно
з наявними на сьогоднішній день
науковими даними, її вироби є безпечними
в користуванні за умови правильного
використання за їх прямим призначенням.
5. Компанія Philips бере активну участь у
розробці міжнародних стандартів щодо
ЕМП і норм безпеки, попереджуючи таким
чином подальшу розробку стандартизації
для попереднього запровадження її у своїх
виробах.

Загальна інформація
•

Для запобігання виникненню пожежі
чи ураженню електричним струмом:
завжди зберігайте цей виріб сухим.
Оберігайте виріб від дії надмірного
тепла нагрівального обладнання чи
прямих сонячних променів.

•

Не ставте на пристрій джерел
відкритого вогню, наприклад свічок.

•

Не занурюйте навушники у воду.

•

Для чищення виробу: використовуйте
трохи вологу замшеву ганчірку. Не
використовуйте засоби для чищення
із вмістом спирту, денатурату чи
абразивних речовин, оскільки це може
пошкодити виріб.

•

Не розбирайте виріб.

•

Робочий діапазон: 100 метрів залежно
від умов зовнішнього середовища.

•

Не використовуйте і не зберігайте
виріб за температури нижче 0°C чи
вище 40°C, оскільки це може скоротити
термін служби батареї.

•

Уникайте витікання чи розбризкування
води на виріб.

•

Штекер адаптера змінного/постійного
струму використовується для вимикання
виробу, тому слід стежити за його
справністю.

•

Використовуйте навушники лише з
акумуляторними батареями NiMH
(ємність більше 700 мАгод).

•

Цю систему не можна заряджати
з іншими типами акумуляторних чи
лужних батарей.

•

Для роботи навушників можна
використовувати лужні батареї AAA.

•

Батареї (комплект батарей або вставлені
батареї) слід оберігати від надмірної дії
тепла, наприклад сонячних променів,
вогню тощо.

Утилізація старого виробу
Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів
і компонентів, які можна переробити та
використовувати повторно.

Позначення у вигляді перекресленого
контейнера для сміття на виробі означає, що
на цей виріб поширюється дія Директиви
Ради Європи 2002/96/EC.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного
збору електричних та електронних
пристроїв.
Дійте згідно з місцевими законами і не
утилізуйте старі вироби зі звичайними
побутовими відходами. Належна утилізація
старого пристрою допоможе запобігти

негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров'я людей.
Виріб містить батареї, які відповідають
Європейським Директивам 2006/66/EC
і які не можна утилізувати зі звичайними
побутовими відходами.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного
збору батарей, оскільки належна утилізація
допоможе запобігти негативному впливу на
навколишнє середовище та здоров'я людей.
Утилізуйте батареї, беручи до уваги
екологічні аспекти.
Інформація про довкілля
Для упаковки виробу було використано
лише потрібні матеріали. Ми подбали про те,
щоб упаковку можна було легко розділити
на три види матеріалу: картон (коробка),
пінополістирол (амортизуючий матеріал) та
поліетилен (пакети, захисний пінопластовий
лист).
Система містить матеріали, які в розібраному
вигляді можна здати на переробку та
повторне використання у відповідний центр.
Утилізуйте пакувальні матеріали, використані
батареї та непотрібні пристрої відповідно до
місцевих правових норм.

Повідомлення для
Європейського Союзу
Цим повідомленням компанія Philips
Consumer Lifestyle, BU Communications,
Headphones & Accessories стверджує, що
ці цифрові бездротові навушники Philips
SHD9000 відповідають важливим вимогам
та іншим відповідним умовам Директиви
1999/5/EC. Цей виріб було розроблено,
протестовано та виготовлено згідно з
Директивою ЄС R&TTE 1999/5/EC.
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2 Комплектація
упаковки (мал.
A)
1) навушники
3) адаптер змінного/
постійного струму 5 В
300 мА
5) 2 акумуляторні батареї
NiMH типу AAA

www.philips.com/welcome

Quick start guide
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2) док-станція
4) кабель
RCA–RCA
6) короткий
посібник

3 Початок
роботи
Примітка
•• Перед першим використанням навушників батареї

із комплекту слід зарядити (тривалість заряджання
– щонайменше 8 годин). Заряджати можна лише
акумуляторні батареї NiMH. Використовуйте батареї
(ємністю більше 700 мАгод) для забезпечення
20 годин роботи, якщо їх заряджено повністю.
•• Для роботи навушників можна використовувати
лужні батареї AAA.
•• Використовуйте лише адаптер живлення Philips.
•• Якщо протягом більше 5 хвилин не надходить
жодного аудіосигналу, передавач автоматично
переходить у режим очікування.
•• Док-станція не передає аудіосигналів під час
заряджання.

1

Встановіть/замініть батареї із комплекту
(мал. B).

2
3

Увімкніть передавач (мал. C).

4

Під'єднайте аудіо та налаштуйте ATT
(послаблення вхідного аудіосигналу)
(мал. E).

5
6

Вимкніть навушники та зарядіть їх (мал.
D).

•

Для портативного програвача
компакт-дисків, MP3-програвача чи
інших пристроїв з 3,5-мм виходом
TriPort: виберіть для ATT значення
"0 dB".

•

Для системи HiFi, телевізора, DVDпрогравача чи інших пристроїв із
виходом RCA: виберіть для ATT
значення "-8 dB".

Увімкніть навушники (мал. F).
Налаштуйте гучність (мал. G).
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4 Світлодіодна
індикація
Ситуація

Передавач

Світлодіод
Зв'язок встановлено
Заряджання

Блакитний
Блимає

Заряджання
(100% заряду)
Розряджена
батарея
Інші батареї,
ніж NiMH
Пошук
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Навушники
Зелений Зелений
--Блимає

Не світиться Блимає

Не світиться
Не світиться Світить- Не свіся
титься
-----   
Блимає
двічі
---   
Не сві- ---   
титься
Швидко
---  
Швидко
блимає
блимає

5 Індикація звуку
Ситуація
Низький заряд
батареї
Увімкнено
максимальний/
мінімальний рівень
гучності

Звуковий сигнал
Один звуковий
сигнал на 10 секунд
Один
попереджувальний
сигнал
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6 Інформація про
виріб
Передавач
Система
Модуляція
Несуча
частота
Канали
Радіальна
вихідна
потужність
Робочий
діапазон
Рівень
вхідного
сигналу
Вимоги до
живлення

Радіочастотна (РЧ)
Цифрова з мінімальним
зсувом MSK
2400 MГц – 2483,5 МГц
15 (автоматичне
перемикання)
30 мВт
Прибл. 100 метрів (залежно
від умов зовнішнього
середовища)
800 мВ (0 дБ); 2 В (-8 дБ)
5 В постійного струму (від
адаптера змінного струму з
комплекту)

Навушники
Частотний
діапазон
відтворення
Співвідношення
"сигнал-шум"
Спотворення
Розділення
каналів
Вимоги до
живлення
Час роботи
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17–23 000 Гц
88 дБ номінальний
0,5% THD
60 дБ
Акумуляторні батареї
NiMH (у комплекті) чи сухі
батареї (типу AAA), які
можна придбати окремо
Прибл. до 20 год.
(фактичний час роботи
може відрізнятися)

7 Технічні
характеристики
адаптера
Регіон

Номер артику- Вхідна налу адаптера
пруга

Вихідна напруга

Європа
(крім
Великобританії)

YLS0051A
-E050030

100-240 В
змінного
струму
S003IV0500030 100-240 В
змінного
струму

5В

, 300 мА

Частота
вхідного
сигналу
50/60 Гц

5В

, 300 мА

50/60 Гц

Великобританія/
Гонконг

YLS0051A
-U050030

5В

, 300 мА

50/60 Гц

5В

, 300 мА

50/60 Гц

100-240 В
змінного
струму
S003IB0500030 100-240 В
змінного
струму
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8 Запитання,
що часто
задаються
1. Не вдається зарядити навушники.
Можлива
причина
Не вставлено
чи неправильно
вставлено
батареї.
До передавача
не надходить
живлення.
Навушники
неправильно
встановлено в
зарядну докстанцію.

Вирішення
Встановіть чи замініть
батареї належним чином
(мал. B).
Перевірте, чи докстанцію під'єднано до
електромережі (мал. C).
Встановіть навушники в
док-станцію належним
чином і перевірте, чи
світиться індикатор
CHARGING (мал. D).

2. Немає звуку чи спотворений звук.
Можлива
причина
Налаштування
виконано
неправильно чи
не завершено.
Низький заряд
батареї.
Аудіопристрій
вимкнено.
Надто низький/
високий рівень
гучності
вихідного
аудіосигналу.
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Вирішення
Перевірте, чи аудіокабель
під'єднано до роз'єму
AUDIO OUT на
аудіопристрої (мал. E).
Зарядіть навушники (мал.
D).
Увімкніть аудіопристрій.
Налаштуйте вищий/
нижчий рівень гучності
без спотворення.

Надто низький
рівень гучності.

Приймач
знаходиться
надто далеко
від передавача.

Налаштуйте гучність
аудіопристрою чи
навушників.
Примітка. Для деяких
аудіопристроїв
налаштувати гучність
неможливо.
Перевірте, чи виріб
використовується у межах
робочого діапазону.

Для вирішення інших питань підтримки
пристрою відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support.
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