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1 Важно

Безопасност за слуха

  
Внимание

 • За да избегнете евентуално увреждане на слуха, 
не слушайте продължително време при силен звук. 
Задайте безопасна сила на звука. Колкото по-силен 
е звукът, толкова по-кратко е времето за безопасно 
слушане.

Спазвайте инструкциите по-долу, когато 
използвате слушалките.
• Слушайте с разумна сила на звука, 

разумно дълго време.
• Не увеличавайте постоянно силата на 

звука, тъй като ухото се адаптира.
• Не увеличавайте силата на звука 

дотолкова, че да не чувате какво става 
около вас.

• Бъдете внимателни или временно 
спрете да използвате продукта в 
потенциално опасни ситуации.

• Прекомерното звуково налягане от 
микрослушалки и слушалки може да 
доведе до загуба на слух.

Електрически, магнитни и 
електромагнитни полета 
(ЕМП)
1. Royal Philips Electronics произвежда и 
продава много изделия, предназначени за 
потребителите, които - като всяка друга 
електронна апаратура - могат да излъчват и 
приемат електромагнитни сигнали.

2. Един от водещите делови принципи на 
компанията Philips е в нашите изделия да 
се вземат всички необходими мерки за 
безопасност, да се придържаме към всички 
приложими изисквания на закона и да 
бъдем в съответствие с всички стандарти 
за електромагнитни смущения, налични към 
момента на произвеждане на изделията.
3. Philips има за правило да разработва, 
произвежда и продава изделия, които не са 
вредни за здравето.
4. Philips потвърждава, че съгласно 
съвременните научни данни, при правилно 
използване на изделията на фирмата в 
съответствие с тяхното предназначение, те 
са безопасни.
5. Philips играе активна роля в 
разработването на международни стандарти 
за електромагнитни смущения и за 
безопасност, което на свой ред позволява 
на Philips да предвижда бъдещото развитие 
на стандартизацията с оглед ранното й 
внедряване в своите изделия.

Обща информация
• За да избегнете опасност от пожар 

и/или токов удар: Пазете продукта 
винаги сух. Не го излагайте на високи 
температури от отоплителни уреди или 
пряка слънчева светлина.

• Не поставяйте до него източници на 
открит огън, например запалени свещи.

• Не потапяйте слушалките във вода. 
• Почистване на продукта: Използвайте 

леко навлажнена гюдерия. Не 
използвайте почистващи препарати 
със съдържание на спирт, амоняк или 
абразивни вещества, тъй като те може 
да повредят продукта.

• Не разглобявайте продукта. 
• Обхват на предаване: 100 метра, според 

условията на средата.
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• Не използвайте и не съхранявайте 
продукта на места с температура под 
0°C (32°F) или над 40°C (104°F), тъй 
като това може да съкрати живота на 
батериите. 

• Пазете продукта от капки и разливане.
• Щепселът на AC/DC адаптера 

служи за изключване на продукта от 
електрическата мрежа и трябва да е 
лесно достъпен.

• Използвайте слушалките само с 
акумулаторни никел-металхидридни 
батерии (с капацитет над 700 mAh).

• Другите видове акумулаторни или 
алкални батерии не могат да се 
зареждат с тази система.

• За захранване на слушалките могат да се 
използват и алкални батерии тип AAA.

• Не излагайте батериите (комплектът 
батерии или поставените батерии) 
на силна топлина, например слънчева 
светлина, огън и подобни.

Изхвърляне на стария 
продукт
Продуктът е разработен и произведен от 
висококачествени материали и компоненти, 
които могат да бъдат рециклирани и 
използвани повторно. 

 
Символът със зачеркнат контейнер за 
отпадъци означава, че продуктът отговаря 
на европейската директива 2002/96/EC.
Осведомете се относно местната система 
за разделно събиране на отпадъците от 
електрически и електронни продукти.
Съобразявайте се с местните разпоредби 
и не изхвърляйте старите си продукти с 
обикновените битови отпадъци. Правилното 
изхвърляне на старите продукти помага за 

избягване на евентуални неблагоприятни 
последствия за околната среда и човешкото 
здраве.
Продуктът съдържа батерии, за които е 
в сила европейската директива 2006/66/
EC. Тези батерии не могат да се изхвърлят 
заедно с обикновените битови отпадъци.
Осведомете се относно местната система 
за разделно събиране на батерии, тъй 
като правилното им изхвърляне помага за 
избягване на евентуални неблагоприятни 
последствия за околната среда и човешкото 
здраве.
Погрижете се за околната среда, когато 
изхвърляте батериите.
Информация относно опазване на околната 
среда
Премахнати са всякакви ненужни елементи 
от опаковката. Опитахме се да направим 
опаковката лесна за разделяне на три вида 
материали: картон (кутия), полистиренова 
пяна (буфер) и полиетилен (торбички, 
предпазен лист от пяна). 
Вашата система се състои от материали, 
които могат да бъдат рециклирани и 
използвани отново, ако бъдат разглобени от 
специализирана фирма. Спазвайте местните 
разпоредби относно изхвърлянето на 
материали от опаковката, изтощени батерии 
и старо оборудване.

Забележка за Европейския 
съюз
 
С настоящото Philips Consumer Lifestyle, BU 
Communications, Headphones & Accessories 
декларира, че цифровите безжични слушалки 
Philips SHD9200 са в съответствие с 
основните изисквания и другите приложими 
разпоредби на Директива 1999/5/EC. 
Този продукт е конструиран, изпитван 
и произведен съгласно Европейската 
директива 1999/5/EC (R&TTE).
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2 Какво има в 
кутията (фиг. A)

1) Слушалки 2) Докинг 
станция

3) AC/DC адаптер 5 V, 
300 mA

4) Кабел RCA 
към RCA

5) Две акумулаторни 
никел - металхидридни 
батерии тип ААА

6) Ръководство 
за бързо 
инсталиране
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3 Начални стъпки
Забележка

 • Преди да използвате слушалките за първи път, 
заредете предоставените батерии за поне 8 часа. 
Можете да зареждате само акумулаторни никел-
металхидридни батерии. Използвайте батериите (с 
капацитет над 700 mAh), за да гарантирате 20 часа 
време за работа с едно пълно зареждане. 

 • За захранване на слушалките могат да се използват 
и алкални батерии тип AAA.

 • Използвайте само адаптера за захранване Philips.
 • Ако за повече от 10 минути няма входящ звуков 

сигнал, предавателят автоматично преминава в 
режим на готовност.

 • Докинг станцията не предава аудиосигнал по време 
на зареждане.

 • Цифровият вход поддържа само импулсно-кодова 
модулация.

1 Поставяне/смяна на предоставените 
батерии (Фиг. B).

2 Включете предавателя (фиг. C).

3 Изключете слушалките и ги заредете 
(фиг. D).

4 Натиснете INPUT (Вход), за да 
изберете АНАЛОГОВ или ЦИФРОВ 
режим (фиг. E).

• В АНАЛОГОВ режим: свържете аудио 
устройството към входовете LINE IN и 
след това регулирайте ATT (затихване 
на входния аудио сигнал) (фиг. F).
• За портативен CD плейър, MP3 

плейър или други устройства с 
3,5-мм трипроводно изходно 
гнездо: свържете с кабела RCA към 
RCA (предоставен) и адаптера от 
RCA към 3,5-мм жак (продава се 
отделно), след което превключете 
ATT на 0dB. 

• За Hi-Fi система, телевизор, DVD 
плеър или други устройства с RCA 
изходно гнездо: свържете с кабела 

RCA към RCA (предоставен), след 
което превключете ATT на -8dB.

• В ЦИФРОВ режим: свържете 
цифровото аудио устройство към 
цифровия коаксиален вход DIGITAL IN 
COAXIAL, като използвате коаксиален 
кабел (продава се отделно) (фиг. G).

1 Натиснете и задръжте  на дясната 
слушалка за 2 секунди, за да включите 
слушалките (фиг. H).

2 Регулирайте силата на звука с докосване 
на +/- на дясната слушалка (фиг. I).

3 Натиснете бутона 3D SOUND на 
дясната слушалка, за да активирате/
деактивирате функцията „3D звук“ (фиг. 
I).
 » Светодиодът на предавателя се 

включва.

Съвет

 • Можете да регулирате силата на звука също и от 
аудио устройството.



L

L
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4 Светодиодна 
индикация

  Предавател  
Ситуация Аналогов/  

цифров режим
Зарежд ане 3D звук

Светодиод Бял Червен Бял
Търсене Мига бързо --- ---
Установена е 
връзка

Мига --- ---

Режим на готов-
ност

Изключен Изклю чен ---

Изтощена батерия --- --- ---
Зареждане Изключен Мига ---
Напълно заредена 
батерия

--- Вклю чен ---

Батериите не са 
никел - металхи-
дридни

--- Изклю чен ---

Активиран 3D звук --- --- Вклю чен
Деактивиран 3D 
звук

--- --- Изклю чен

Слуша лки   Червен Мига бързо
Мига  --- Мига бързо ---
--- --- --- ---
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5 Звукови 
индикации

Ситуация Звуков сигнал
Изтощена батерия Кратък звуков сигнал 

през 10 секунди
Задайте силата на 
звука на максимално / 
минимално ниво

Кратък 
предупредителен 
тон
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6 Информация за 
продукта

Предавател

Система Радиочестота (РЧ)
Модулация Цифрова MSK
Носеща 
честота

2400 - 2483,5 MHz

Канали 15 (автоматично 
превключване)

Излъчвана 
изходна 
мощност

10 mW

Ефективен 
обхват на 
предаване

Около 100 метра (според 
условията на средата)

Входно ниво 800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
Изисквания 
към 
захранването

Постоянен ток 5 V, 300 
mA (от предоставения 
променливотоков 
захранващ адаптер)

Слушалки

Честотен 
диапазон при 
възпроизвеждане

17 - 24 000 Hz

Съотношение 
сигнал/шум

 89 dB номинално

Изкривявания < 0,5% THD (общо 
хармонични 
изкривявания)

Отделяне между 
каналите

 60 dB

Импеданс 32 ома
Изисквания към 
захранването

2 бр. x 700 mAh 
акумулаторни никел 
- металхидридни 
(предоставени) или 
стандартни сухи 
батерии (тип AAA)

Време на работа ~ до 20 часа 
(действителното време 
може да варира)
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7 Спецификация 
на адаптера

Регион Номер на 
модела на 
адаптера

Входно напре-
жение

Изходно  
напрежение

Входна 
честота

Европа (без 
Великобри-
тания)  
 

YLS0051A - 
E050030

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

S003IV0 
500030  

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

Велико-
британия / 
Хонконг  
 

YLS0051A - 
U050030

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

S003IB0 
500030  

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



8 Често задавани 
въпроси

1. Слушалките не се зареждат.

Възможна 
причина

Решение

Не са поставени 
батерии или 
са поставени 
неправилно.

Сложете батерии или 
ги поставете правилно 
(фиг. B).

Предавателят 
няма захранване.

Уверете се, че докинг 
станцията е включена в 
контакта (фиг. C).

Слушалките 
са поставени 
неправилно 
в зарядната 
поставка.

Поставете слушалките 
правилно и се уверете, 
че индикаторът 
CHARGING 
(Зареждане) свети (фиг. 
D).

2. Няма звук или звукът е с лошо качество.

Възможна 
причина

Решение

Не са включени 
правилно или 
докрай.

Уверете се, че аудио 
кабелът е свързан 
към аудио изхода 
AUDIO OUT на аудио 
устройството (фиг. E).

Изтощена 
батерия.

Заредете слушалките 
(фиг. D).

Аудио 
устройството е 
изключено.

Включете аудио 
устройството.

Входният 
аналогов / 
цифров аудио 
сигнал е 
прекалено слаб/
силен.

Настройте силата на 
звука на по-високо 
/ по-ниско ниво без 
изкривявания.

Приемникът е 
твърде далече 
от предавателя.

Уверете се, че 
използвате продукта в 
обхвата му на действие.
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