Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome
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1 Ważne
Ochrona słuchu

Przestroga
•• Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj głośno

muzyki przez długi czas. Ustaw głośność na bezpiecznym
poziomie. Im głośniejszy jest dźwięk, tym krótszy jest
bezpieczny czas słuchania.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się
do poniższych zaleceń.
•

Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.

•

Zachowaj ostrożność przy zwiększaniu
głośności dźwięku ze względu na
dostosowywanie się słuchu.

•

Nie zwiększaj głośności do takiego
poziomu, przy którym nie słychać
otoczenia.

•

W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach
używaj słuchawek z rozwagą lub przestań
ich używać na jakiś czas.

•

Narażenie na nadmierny hałas ze
słuchawek grozi utratą słuchu.

Pola elektryczne,
magnetyczne i
elektromagnetyczne (EMF)
1. Firma Royal Philips Electronics produkuje i
sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla
klientów detalicznych, które — jak wszystkie
urządzenia elektroniczne — mogą emitować
oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne.
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2. Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips
jest podejmowanie wszelkich koniecznych
działań zapewniających bezpieczne i
nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej
produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich
mających zastosowanie przepisów prawnych
oraz wymogów standardów dotyczących
emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie
produkcji.
3. Jesteśmy czynnie zaangażowani w
opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie
produktów, które nie mają niekorzystnego
wpływu na zdrowie.
4. Firma Philips zaświadcza, iż zgodnie
z posiadaną obecnie wiedzą naukową
wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne,
jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Aktywnie uczestniczymy także w
doskonaleniu międzynarodowych standardów
EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia
nam przewidywanie kierunków rozwoju
standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych
produktów do nowych przepisów.

Informacje ogólne
•

Aby nie dopuścić do powstania pożaru
lub porażenia prądem: chroń urządzenie
przed wilgocią. Nie narażaj urządzenia
na działanie nadmiernego ciepła
wytwarzanego przez urządzenia grzewcze
lub bezpośrednie działanie światła
słonecznego.

•

Nie stawiaj na urządzeniu źródeł
otwartego ognia, np. świec.

•

Nie zanurzaj słuchawek w wodzie.

•

Do czyszczenia produktu: używaj lekko
wilgotnej szmatki z irchy. Zabronione jest
korzystanie ze środków czyszczących z
zawartością alkoholu, spirytusu, amoniaku
oraz materiałów ściernych, gdyż mogą one
spowodować uszkodzenie produktu.

•

Nie należy rozmontowywać urządzenia.

•

Zasięg działania: 100 metrów w zależności
od warunków otoczenia.

Nie uruchamiaj ani nie przechowuj
produktu w temperaturze poniżej 0°C ani
powyżej 40°C, ponieważ może to skrócić
żywotność akumulatora.

•

Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z
kapiącą lub pryskającą wodą.

•

Przewód zasilający zasilacza służy do
wyłączania urządzenia i powinien być łatwo
dostępny.

•

Do słuchawek używaj wyłącznie
akumulatorów NiMH (pojemność ponad
700 mAh).

•

Akumulatorów lub baterii alkalicznych
innego typu nie można ładować przy
użyciu tego zestawu.

•

Baterii alkalicznych AAA można użyć do
zasilania słuchawek.

•

Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć
przed wysokimi temperaturami (światłem
słonecznym, ogniem itp.).

Utylizacja zużytych urządzeń
To urządzenie zostało zaprojektowane
i wykonane z materiałów oraz komponentów
wysokiej jakości, które nadają się do ponownego
wykorzystania.

Dołączony do produktu symbol przekreślonego
pojemnika na odpady oznacza, że produkt
objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów
składowania zużytych produktów elektrycznych
i elektronicznych można uzyskać w miejscu
zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi
miejscowych władz i nie wyrzucać tego
typu urządzeń wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Prawidłowa utylizacja starych produktów

pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu
środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane w treści
dyrektywy 2006/66/WE, których nie
można zutylizować z pozostałymi odpadami
domowymi.
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich
prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz
utracie zdrowia.
W przypadku utylizacji akumulatorów lub baterii
zwróć uwagę na kwestie związane z ochroną
środowiska.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby
wyeliminować zbędne środki pakunkowe.
Użyte środki pakunkowe można z grubsza
podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka
polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i
polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów,
które mogą zostać poddane utylizacji
oraz ponownemu wykorzystaniu przez
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy
zapoznać się z obowiązującymi w Polsce
przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów
pakunkowych, rozładowanych baterii oraz
zużytych urządzeń elektronicznych.

Uwagi dla użytkowników na
terenie Unii Europejskiej
Firma Philips Consumer Lifestyle, BU
Communications, Headphones &
Accessories oświadcza, że cyfrowe słuchawki
bezprzewodowe Philips SHD9200 spełniają
wszystkie niezbędne wymagania oraz inne
ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Ten
produkt został zaprojektowany, przetestowany
i wyprodukowany zgodnie z wytycznymi
europejskiej dyrektywy 1999/5/WE (R&TTE)
w sprawie urządzeń radiowych i końcowych
urządzeń telekomunikacyjnych.
PL
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•

2 Zawartość
opakowania (rys.
A)
1) Słuchawki
3) Zasilacz AC/DC 5 V 300 mA
5) 2 akumulatory AAA NiMH
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2) Stacja dokująca
4) Przewód RCA – RCA
6) Skrócona instrukcja obsługi

Uwaga

•

•

W trybie DIGITAL podłącz cyfrowe
urządzenie audio do gniazda DIGITAL
IN-COAXIAL za pomocą przewodu
koncentrycznego (do nabycia osobno)
(rys. G).

1

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
przycisk na prawej słuchawce, aby
włączyć słuchawki (rys. H).

2

Dotknij przycisku +/- na prawej słuchawce,
aby wyregulować głośność (rys. I).

3

Naciśnij przycisk 3D SOUND na prawej
słuchawce, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję dźwięku 3D (rys. I).
»» Włączy się wskaźnik LED na nadajniku.

•• Przed pierwszym użyciem słuchawek ładuj dołączone

do zestawu akumulatory przez co najmniej 8 godzin.
Ładowane mogą być wyłącznie akumulatory NiMH.
Używaj akumulatorów (pojemność ponad 700 mAh)
po pełnym naładowaniu, aby uzyskać 20-godzinny czas
pracy.
•• Baterii alkalicznych AAA można użyć do zasilania
słuchawek.
•• Korzystaj wyłącznie z zasilacza sieciowego firmy Philips.
•• Jeśli przez ponad 10 minut nie ma sygnału audio,
nadajnik automatycznie przełącza się w tryb gotowości.
•• Stacja dokująca nie przekazuje sygnału audio podczas
ładowania.
•• Wejście sygnału cyfrowego obsługuje wyłącznie
PCM (modulacja impulsowo-kodowa — Pulse Code
Modulation).

1

Włóż/wymień dołączone do zestawu
akumulatory (rys. B).

2
3
4

Podłącz nadajnik do źródła zasilania (rys. C).

•

W trybie ANALOGUE podłącz urządzenie
audio do gniazd LINE IN, następnie
wyreguluj ATT (Osłabienie sygnału
wejściowego audio) (rys. F).

W przypadku wieży Hi-Fi, telewizora,
odtwarzacza DVD lub innych urządzeń
z gniazdem RCA podłącz urządzenie
za pomocą przewodu RCA–RCA (w
zestawie), a następnie przełącz ATT na
-8 dB.

Wskazówka
•• Głośność można również dostosować za
pośrednictwem urządzenia audio.

Wyłącz słuchawki i naładuj je (rys. D).
Naciśnij przycisk INPUT i wybierz opcję
ANALOGUE lub DIGITAL (rys. E).

•

W przypadku przenośnego
odtwarzacza CD, MP3 lub innych
urządzeń z trzyportowym wyjściem
3,5 mm podłącz urządzenie za pomocą
przewodu RCA–RCA (w zestawie), a
przewód RCA do adaptera 3,5 mm
(do nabycia osobno), następnie
przełącz ATT na 0 dB .

PL
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3 Przygotowywanie do pracy

L

L

DIGITAL
OUT

3 sec
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Sytuacja
Wskaźnik LED
Wyszukiwanie
Połączenie
nawiązane
Tryb gotowości
Niski poziom
naładowania
akumulatora
Ładowanie
W pełni
naładowany
Akumulatory inne
niż NiMH
Dźwięk 3D
włączony
Dźwięk 3D
wyłączony

Nadajnik
Analogue
(Analogowy)/
Digital (Cyfrowy)
Biały
Szybkie miganie
Miganie
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4 Wskaźniki LED
Słuchawki
Ładowanie

Dźwięk 3D

Czerwony
-----

Biały
-----

Czerwony
Szybkie miganie
Miganie

Wył.
---

Wył.
---

-----

--Szybkie miganie

Wył.
---

Miganie
Włączone

-----

-----

---

Wył.

---

---

---

---

Włączone

---

---

---

Wył.

---
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5 Wskaźniki
dźwięku
Sytuacja
Niski poziom naładowania
akumulatora
Obrócenie pokrętła
regulacji głośności do
poziomu maksymalnego/
minimalnego
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Sygnał
dźwiękowy
Jeden sygnał
dźwiękowy co
10 sekund
Pojedynczy
dźwięk
ostrzegawczy
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6 Informacje o
produkcie
Nadajnik
System
Modulacja
Częstotliwość
nośna
Kanały
Emitowana
moc wyjściowa
Zasięg działania
Poziom sygnału
wejściowego
Pobór mocy

Częstotliwość radiowa (RF)
MSK, cyfrowa
2400–2483,5 MHz
15 (automatyczne
przełączanie)
10 mW
Około 100 m (w zależności
od warunków otoczenia)
800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
DC 5 V; 300 mA (przez
dołączony przewód zasilający)

Słuchawki
Zakres
częstotliwości
podczas
odtwarzania
Odstęp
sygnału od
szumu:
Zniekształcenia
Separacja
kanałów
Impedancja
Pobór mocy

Czas pracy

17–24 000 Hz

89 dB, nominalny
< 0,5% THD (Całkowite
zniekształcenia harmoniczne)
60 dB
32 omy
Akumulatory NiMH: 2 x
700 mAh (dołączone do
zestawu) lub powszechnie
dostępne baterie AAA
~ do 20 godzin (rzeczywisty
czas może być nieco inny)

PL
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7 Dane techniczne
zasilacza
Region

Numer typu zasilacza

Europa
(oprócz
Wielkiej
Brytanii)
Wielka
Brytania /
Hongkong

YLS0051A-E050030

Napięcie
wejściowe
100–240 V~

S003IV0500030

100–240 V~

Napięcie
Częstotliwość
wyjściowe
wejściowa
5 V, 300 mA 50/
60 Hz
5 V, 300 mA 50/60 Hz

YLS0051A-U050030
S003IB0500030

100–240 V~
100–240 V~

5 V,
5 V,

10
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300 mA 50/60 Hz
300 mA 50/60 Hz

1. Nie można ładować słuchawek.
Prawdopodobna
przyczyna
Nie włożono
akumulatorów
lub włożono je
nieprawidłowo.
Brak zasilania w
nadajniku.
Słuchawki zostały
nieprawidłowo
umieszczone
w podstawce
dokującej.

Odbiornik znajduje
się zbyt daleko od
nadajnika.

Sprawdź, czy
korzystasz z urządzenia
w zasięgu jego
działania.

Więcej informacji technicznych można znaleźć
na stronie internetowej www.philips.com/
support.

Rozwiązanie
Poprawnie włóż
akumulatory (rys. B).
Sprawdź, czy stacja
dokująca jest podłączona
do sieci elektrycznej (rys.
C).
Prawidłowo zadokuj
słuchawki w stacji
dokującej i sprawdź, czy
włączony jest wskaźnik
CHARGING (rys. D).

2. Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony.
Prawdopodobna
przyczyna
Nie dokonano
konfiguracji lub
konfiguracja nie
została zakończona.
Niski poziom
naładowania
akumulatora.
Urządzenie audio jest
wyłączone.
Poziom głośności
analogowego/
cyfrowego wejścia
audio jest zbyt niski/
wysoki.

Rozwiązanie
Sprawdź, czy przewód
audio jest podłączony
do wyjścia WYJŚCIA
AUDIO w urządzeniu
audio (rys. E).
Ponownie naładuj
słuchawki (rys. D).
Włącz urządzenie
audio.
Ustaw poziom
głośności na
wyższy/niższy, bez
zniekształceń.

PL
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8 Często
zadawane
pytania
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