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1 Svarbu

Klausos sauga

  
Atsargiai

 • Norėdami išvengti galimų klausos sutrikimų, neklausykite 
muzikos dideliu garsu ilgai. Nustatykite saugaus lygio 
garsumą. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnė saugaus 
klausymosi trukmė.

Naudodami ausines būtinai laikykitės toliau 
pateiktų rekomendacijų.
• Klausykitės ne per dideliu garsumu ne 

pernelyg ilgą laiką.
• Būkite atsargūs – nedidinkite garsumo 

kaskart, kai tik jūsų klausa prie jo pripranta.
• Nepadidinkite garsumo tiek, kad 

nebegirdėtumėte kitų aplinkinių garsų.
• Galimai pavojingomis situacijomis būkite 

atsargūs arba laikinai nustokite naudoti 
ausines.

• Dėl per didelio iš ausinių sklindančio garso 
slėgio galite apkursti.

Elektriniai, magnetiniai ir 
elektromagnetiniai laukai 
(EMF)
1. „Philips Royal Electronics“ gamina ir 
parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, 
kurie, kaip ir bet kurie elektroniniai aparatai, 
paprastai pasižymi savybe perduoti ir priimti 
elektromagnetinius signalus.

2. Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – 
atlikti visus reikalingus savo produktų sveikatos ir 
saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus 
teisėtus reikalavimus ir išlaikyti produktų 
gaminimo metu taikomus EMF standartus.
3. „Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir 
parduoti produktus, kurie neturi jokio sveikatai 
kenksmingo poveikio.
4. „Philips“ patvirtina, kad jei jų produktai 
tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, 
jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus 
mokslinius įrodymus.
5. „Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant 
tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia 
„Philips“ geriau numatyti tolesnius norminimo 
proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo 
produktams.

Bendroji informacija
• Kad išvengtumėte gaisro arba šoko 

pavojaus: visada laikykite produktą sausoje 
vietoje. Saugokite jį nuo per didelio 
karščio, kurį gali skleisti šildymo įranga arba 
tiesioginiai saulės spinduliai.

• Ant prietaiso negalima dėti jokių atvirų 
liepsnos šaltinių, pvz., uždegtų žvakių.

• Ausinių nemerkite į vandenį. 
• Norėdami išvalyti produktą: naudokite 

šiek tiek sudrėkintą zomšinę šluostę. 
Nenaudokite valymo priemonių, kurių 
sudėtyje yra alkoholio, spirito, amoniako ar 
šlifuojamųjų medžiagų, nes jos gali pažeisti 
produktą.

• Neardykite produkto. 
• Perdavimo diapazonas: 100 metrų, 

priklausomai nuo aplinkos sąlygų.
• Nenaudokite ar nelaikykite produkto 

vietoje, kurios temperatūra žemesnė nei 
0 ˚C (32 ˚F) arba aukštesnė nei 40 ˚C 
(104 ˚F), nes tai gali sutrumpinti baterijos 
naudojimo laiką. 
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• Produkto nelaikykite vietose, kur laša ar 
taškosi vanduo.

• Pagrindinis kintamosios / pastovios srovės 
adapterio kištukas naudojamas kaip 
atjungimo prietaisas, jį galima naudoti iš 
karto.

• Ausinėse naudokite tik įkraunamas NiMH 
baterijas (didesnės nei 700 mAh galios).

• Kito tipo įkraunamų arba šarminių baterijų 
šia sistema įkrauti negalima.

• Ausinėse galima naudoti AAA šarminės 
baterijas.

• Baterijas (baterijų bloką ar įmontuojamą 
akumuliatorių) saugokite nuo didelio 
karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ir pan.

Seno produkto šalinimas
Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant 
aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, 
kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai. 

 
Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais 
simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad 
gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB.
Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros 
ir elektroninių gaminių surinkimo sistema.
Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir 
neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis 
atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas 
padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių 
aplinkai ir žmonių sveikatai.
Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems 
galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų 
negalima išmesti su įprastomis buitinėmis 
atliekomis.
Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro 
maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes 
tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų 
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Atkreipkite dėmesį į su baterijos išmetimu 
susijusius aplinkos aspektus.
Informacija apie aplinkos apsaugą
Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. 
Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti 
į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno 
putplastį (paminkštinimas) ir polietileną 
(maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.) 
Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias 
galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją 
išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių 
pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos 
išmetimo taisyklių.

Europos Sąjungai skirtas 
pranešimas
 
Taip „Philips Consumer Lifestyle, BU 
Communications, Headphones & Accessories“ 
pareiškia, kad šios „Philips“ skaitmeninės 
belaidės ausinės SHD9200 atitinka būtinus 
reikalavimus ir kitas susijusias direktyvos 1999/5/
EB nuostatas. Šis gaminys buvo suprojektuotas, 
išbandytas ir pagamintas laikantis Europos radijo 
ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos 
1999/5/EB.
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2 Kas yra rinkinyje 
(A pav.)

1) Ausinės 2) Prijungimo stotelė
3) AC/DC adapteris 5 V 
300 mA

4) RCA į RCA laidas

5) 2 x AAA įkraunamos 
NiMH baterijos

6) Greitos pradžios 
vadovas
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3 Pradžia
Pastaba

 • Prieš pirmą kartą naudodami ausines kraukite pakuotėje 
esančias baterijas bent 8 valandas. Galima įkrauti 
tik įkraunamas NiMH baterijas. Naudokite baterijas 
(didesnės nei 700 mAh galios), kad ausines galėtumėte 
naudoti 20 val. nuo to laiko, kai baterijos buvo visiškai 
įkrautos. 

 • Ausinėse galima naudoti AAA šarminės baterijas.
 • Naudokite tik „Philips“ maitinimo adapterį.
 • Jei daugiau nei 10 minučių nėra garso įvesties, siųstuvas 

automatiškai pradeda veikti budėjimo režimu.
 • Prijungimo stotelė kraunant neperduoda garso signalo.
 • Skaitmeninė įvestis palaiko tik PCM (impulso kodo 

moduliacija, angl. „pulse code modulation“).

1 Įdiekite / pakeiskite pridėtus maitinimo 
elementus (B pav.).

2 Įjunkite siųstuvą (C pav.).

3 Išjunkite ausines ir įkraukite jas (D pav.).

4 Paspauskite INPUT (Įvestis), kad 
pasirinktumėte ANALOGUE (Analoginis) 
ar DIGITAL (Skaitmeninis) režimą (E pav.).

• Veikiant režimui ANALOGUE (Analoginis) 
prijunkite garso įrenginį prie LINE IN 
(Linijinė įvestis) lizdų, tada sureguliuokite 
ATT (Garso įėjimo signalo slopinimas) (F 
pav.).
• Nešiojamąjį CD grotuvą, MP3 grotuvą 

ar kitus įrenginius, turinčius 3,5 mm 
trijų prievadų lizdo išvestį, prijunkite 
RCA–RCA laidu (pridedamas) ir 
RCA prie 3,5 mm kištuko adapterio 
(nepridedamas), tada nustatykite ATT 
į 0dB. 

• „Hi-Fi“, televizorių, DVD leistuvą ar 
kitus įrenginius, turinčius RCA lizdo 
išvestį, prijunkite RCA–RCA laidu 
(pridedamas), tada nustatykite ATT į 
-8dB.

• Veikiant režimui DIGITAL (Skaitmeninis) 
prijunkite skaitmeninio garso įrenginį prie 
DIGITAL IN COAXIAL (Skaitmeninė 
koaksialinė įvestis) lizdo koaksialiniu laidu 
(nepridėtas) (G pav.).

1 Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite  ant 
dešiniosios ausinės, kad įjungtumėte ausines 
(H pav.).

2 Norėdami sureguliuoti garsumą, palieskite 
+/- ant dešiniosios ausinės (I pav.).

3 Norėdami įjungti / išjungti 3D garso 
funkciją, paspauskite mygtuką 3D SOUND 
(3D garsas) ant dešiniosios ausinės (I pav.).
 » Įsijungs LED ant siųstuvo.

Patarimas

 • Be to, galite sureguliuoti savo garso įrenginio garsą.
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4 LED indikacijos
 Siųstuvas Ausinės

Situacija Analoginis / 
skaitmeninis

Įkrovimas 3D garsas

LED Balta Raudonas Balta Raudonas
Ieškoma Greitai blyksi --- --- Greitai blyksi
Ryšys užmegztas Blyksi --- --- Blyksi
Budėjimo režimas Išjungta Išjungta --- ---
Baterija senka --- --- --- Greitai blyksi
Įkrovimas Išjungta Blyksi --- ---
Visiškai įkrauta --- Įjungta --- ---
Ne NiMH bate-
rijos

--- Išjungta --- ---

3D garsas suakty-
vintas

--- --- Įjungta ---

3D garsas išjung-
tas

--- --- Išjungta ---
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5 Garsumo 
indikacijos

Situacija Garso signalas
Baterija senka Vienas pyptelėjimas 

per 10 sekundžių
Nustatykite 
maksimalaus / 
minimalaus lygio 
garsumą

Įspėjamasis signalas 
„pypt“
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6 Gaminio 
informacija

Siųstuvas

Sistema Radijo dažnis (RF)
Moduliacija MSK skaitmeninė
Nešlio dažnis 2400–2483,5 MHz
Kanalai 15 (automatinis perjungimas)
Spinduliuotės 
išvesties galia

10 mW

Efektyvus 
siuntimo 
diapazonas

Maždaug 100 metrų 
(priklausomai nuo aplinkos 
sąlygų)

Įvesties lygis 800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
Maitinimo 
reikalavimai

DC 5 V; 300 mA (iš 
pridedamo kintamosios 
srovės maitinimo adapterio)

Ausinės

Atkūrimo 
dažnio 
diapazonas

17–24 000 Hz

Signalo ir 
triukšmo 
santykis

 89 dB nominalus

Iškraipymas < 0,5 % THD (bendras 
harmoninis iškraipymas)

Kanalų 
atskyrimas

 60 dB

Pilnutinė varža 32 omai
Maitinimo 
reikalavimai

2 x 700 mAh įkraunamos 
NiMH baterijos (pridedamos) 
arba rinkoje prieinamos 
(AAA) sausosios baterijos

Veikimo laikas ~ iki 20 valandų (tikrasis 
rezultatas gali skirtis)
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7 Adapterio 
specifikacija

Regionas Adapterio tipo numeris Įvesties 
įtampa

Išvesties įtampa Įvesties 
dažniai

Europoje (išskyrus 
JK)

YLS0051A-E050030 100–240 V~ 5 V , 300 mA 50 / 60 Hz
S003IV0 
500030

100–240 V~ 5 V , 300 mA 50 / 60 Hz

JK / Honkongas 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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užduodami 
klausimai (DUK)

1. Nepavyksta įkrauti ausinių.

Galima 
priežastis

Sprendimas

Neįdėta 
baterija arba ji 
blogai įdėta.

Įdėkite arba pakeiskite 
baterijas tinkamai (B pav.).

Siųstuvas 
nemaitinamas.

Įsitikinkite, ar prijungimo 
stotelė prijungta prie vietinio 
tinklo maitinimo (C pav.).

Ausinės 
netinkamai 
įdėtos į 
krovimo 
stotelę.

Tinkamai įdėkite ausines 
ir įsitikinkite, ar dega 
ĮKROVIMO indikatorius (D 
pav.).

2. Nėra garso arba jis iškreiptas.

Galima priežastis Sprendimas
Nustatytas 
netinkamai arba 
nebaigta nustatyti.

Įsitikinkite, ar garso 
kabelis prijungtas prie 
garso įrenginio GARSO 
IŠVESTIES (E pav.).

Senka 
akumuliatorius.

Įkraukite ausines (D pav.).

Garso įrenginys 
išjungtas.

Įjunkite garso įrenginį.

Analoginės / 
skaitmeninės garso 
išvesties garsumas 
yra per žemas / 
didelis.

Sureguliuokite didesnį 
/ žemesnį ir neiškreiptą 
garsumą.

Imtuvas yra per toli 
nuo siųstuvo.

Įsitikinkite, ar jūsų 
produktas yra efektyvaus 
diapazono ribose.

Jei norite sužinoti daugiau apie produkto 
palaikymą, apsilankykite www.philips.com/
support.
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