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1	 Dôležité

Bezpečné	počúvanie

  
Výstraha

 • Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, 
nepočúvajte veľmi dlho zvuk s príliš vysokou hlasitosťou. 
Hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť 
vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania.

Keď	používate	svoje	slúchadlá,	nezabudnite	
dodržiavať	nasledujúce	pokyny.
• Počúvajte pri rozumných úrovniach 

hlasitosti po primerane dlhú dobu.
• Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle 

nezvyšovali, ako sa váš sluch postupne 
prispôsobuje.

• Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy 
nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo 
vás.

• V potenciálne nebezpečných situáciách by 
ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť 
používanie.

• Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel 
môže spôsobiť stratu sluchu.

Elektrické,	magnetické	a	
elektromagnetické	polia	
(EMF)
1. Spoločnosť Royal Philips Electronics vyrába 
a predáva mnoho produktov určených pre 
zákazníkov, ktoré ako akékoľvek iné elektronické 
zariadenia dokážu vo všeobecnosti vyžarovať a 
prijímať elektromagnetické signály.

2. Jedným z hlavných obchodných princípov 
spoločnosti Philips je vykonať všetky potrebné 
opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri 
našich produktoch, aby spĺňali všetky príslušné 
zákonné požiadavky a aby boli v dostatočnej 
miere zosúladené s normami EMF, ktoré platili v 
čase výroby produktu.
3. Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, 
vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú 
žiadne nepriaznivé účinky na zdravie.
4. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej 
produktmi bude správne narábať podľa ich 
určeného účelu, môžu sa bezpečne používať, 
a to v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú 
v súčasnosti dostupné.
5. Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu 
pri vývoji medzinárodných noriem EMF a 
bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje 
predvídať ďalší vývoj v štandardizácii a jeho 
včasné integrovanie do svojich produktov.

Všeobecné	informácie
• Predchádzanie	požiaru	alebo	zásahu	

elektrickým	prúdom: Tento výrobok 
vždy udržiavajte suchý. Nevystavujte 
ho nadmernému teplu spôsobenému 
vykurovacími zariadeniami alebo priamym 
slnečným svetlom.

• Na zariadenie sa nesmú klásť žiadne zdroje 
otvoreného ohňa, ako napr. zapálené 
sviečky.

• Túto slúchadlovú súpravu neponárajte do 
vody. 

• Čistenie	výrobku: Použite jemne navlhčenú 
jelenicu. Nepoužívajte čistiace prípravky 
obsahujúce alkohol, lieh alebo amoniak ani 
drsné prípravky, pretože by mohli výrobok 
poškodiť.

• Výrobok nerozoberajte. 
• Dosah vysielania: 100 metrov, závisí od 

podmienok prostredia.
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• Výrobok nepoužívajte ani neskladujte na 
mieste s teplotou nižšou ako 0 °C (32 °F) 
ani vyššou ako 40 °C (104 °F), v opačnom 
prípade by sa mohla skrátiť životnosť 
batérií. 

• Tento výrobok nesmie byť vystavený 
kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.

• Sieťová zástrčka adaptéra AC/DC sa 
používa na odpojenie zariadenia, preto 
ju umiestnite na miesto s jednoduchým 
prístupom.

• V slúchadlách používajte iba nabíjateľné 
batérie NiMH (s kapacitou vyššou ako 
700 mAh).

• Iné typy nabíjateľných batérií alebo 
alkalických batérií nemožno nabíjať v 
tomto systéme.

• Alkalické batérie typu AAA možno 
používať so slúchadlami.

• Batérie (súprava batérií alebo vstavané 
batérie) nesmú byť vystavené zdrojom 
nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad 
slnečné žiarenie, oheň alebo podobné 
zdroje tepla.

Likvidácia	tohto	produktu
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili 
vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno 
recyklovať a znova využiť. 

 
Keď sa na produkte nachádza symbol 
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená 
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska 
smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o miestnom systéme 
separovaného zberu elektrických 
a elektronických zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte 
použité zariadenia do bežného domového 
odpadu. Správnou likvidáciou použitého 

zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne 
následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe 
Európskej smernice 2006/66/ES nemožno 
likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich 
sa separovaného zberu batérií, pretože 
správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne 
následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Pri likvidácii batérií sa musí dbať na ochranu 
životného prostredia.
Informácie	týkajúce	sa	životného	prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli 
vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie 
jednoduchého rozdelenie balenia do troch 
materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena 
(vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná 
penová pokrývka). 
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je 
možné v prípade roztriedenia špecializovanou 
spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. 
Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa 
likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií 
a starého vybavenia.

Poznámka	pre	Európsku	úniu
 
Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle, BU 
Communications, Headphones & Accessories, 
týmto vyhlasuje, že táto digitálna bezdrôtová 
slúchadlová súprava Philips SHD9200 
spĺňa základné požiadavky a ostatné platné 
ustanovenia smernice 1999/5/ES. Tento výrobok 
bol navrhnutý, testovaný a vyrobený v súlade s 
Európskou smernicou 1999/5/ES (R&TTE).
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2 Obsah balenia 
(obr. A)

1) Slúchadlá 2) Dokovacia 
stanica

3) Sieťový adaptér AC/
DC, 5 V, 300 mA

4) Kábel RCA do 
RCA

5) 2 x nabíjateľné NiMH 
batérie typu AAA

6) Stručná úvodná 
príručka



5

Sl
ov

en
sk

y

SK

3	 Úvodné	pokyny
Poznámka

 • Pred prvým použitím slúchadiel nechajte pribalené 
batérie nabíjať aspoň 8 hodín. Nabíjať možno len 
nabíjateľné batérie NiMH. Len v prípade týchto batérií 
(s kapacitou vyššou ako 700 mAh) možno zaručiť po 
úplnom nabití 20 hodín používania. 

 • Alkalické batérie typu AAA možno používať so 
slúchadlami.

 • Používajte len sieťový napájací adaptér značky Philips.
 • Ak vysielač neprijíma žiaden zvukový vstup, po 

10 minútach automaticky prejde do pohotovostného 
režimu.

 • Dokovacia stanica neprenáša počas nabíjania zvukový 
signál.

 • Digitálny vstup podporuje iba formát PCM (pulzne 
kódová modulácia).

1 Vložte alebo vymeňte dodané batérie 
(obr. B).

2 Zapnite vysielač (obr. C).

3 Vypnite slúchadlá a nabite ich (obr. D).

4 Stlačte tlačidlo INPUT a vyberte režim 
ANALOGUE alebo DIGITAL (obr. E).

• V režime ANALOGUE pripojte zvukové 
zariadenie k zásuvkám LINE	IN a nastavte 
funkciu ATT (Stlmenie vstupného 
zvukového signálu) (obr. F).
• Pri prenosnom CD prehrávači, MP3 

prehrávači alebo iných zariadeniach 
s 3,5 mm výstupným konektorom 
pripojte zariadenie pomocou kábla 
RCA do RCA (dodávaný), ktorý 
pripojíte k adaptéru RCA do 3,5 mm 
koncovky (nie je dodávaný), potom 
prepnite funkciu ATT na 0 dB. 

• Pri systémoch Hi-Fi, televízore, DVD 
prehrávači alebo iných zariadeniach s 
výstupným konektorom RCA pripojte 
zariadenie pomocou kábla RCA do 
RCA (dodávaný) a potom prepnite 
funkciu ATT na -8 dB.

• V režime DIGITAL pripojte digitálne 
zvukové zariadenie ku konektoru DIGITAL	
IN	COAXIAL pomocou koaxiálneho kábla 
(nie je dodávaný) (obr. G).

1 Stlačením a podržaním tlačidla  na 
pravom slúchadle po dobu 2 sekúnd 
zapnite slúchadlá (obr. H).

2 Stlačením tlačidla +/- na pravom slúchadle 
zvýšite/znížite hlasitosť (obr. I).

3 Stlačením tlačidla 3D SOUND na pravom 
slúchadle aktivujete/deaktivujete funkciu 
3D zvuku (obr. I).
 » Kontrolka LED na vysielači sa rozsvieti.

Tip

 • Hlasitosť môžete zvýšiť/znížiť aj na zvukovom zariadení.
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4	 Kontrolky	LED
	Vysielač Slúchadlá

Situácia Analógové/
Digitálne

Nabíjanie 3D zvuk

Kontrolka	LED Biely Červená Biely Červená
Vyhľadávanie Rýchle blikanie --- --- Rýchle blikanie
Pripojené Blikanie --- --- Blikanie
Pohotovostný 
režim

Vyp. Vyp. --- ---

Slabá batéria --- --- --- Rýchle blikanie
Nabíjanie Vyp. Blikanie --- ---
Úplné nabitie --- Zap. --- ---
Iné batérie ako 
NiMH

--- Vyp. --- ---

3D zvuk je 
aktivovaný

--- --- Zap. ---

3D zvuk je 
deaktivovaný

--- --- Vyp. ---



8 SK

5	 Zvukové	
upozornenia

Situácia Zvukový signál
Slabá batéria Jedno pípnutie 

každých 10 sekúnd
Nastavená maximálna 
alebo minimálna 
hlasitosť

Výstražné pípnutie
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6 Informácie 
o výrobku

Vysielač

Systém Frekvencia rádiového prenosu 
(RF)

Modulácia MSK digital
Nosná 
frekvencia

2 400 – 2 483,5 MHz

Kanály 15 (automatické prepnutie)
Vyžarovaný 
výstupný 
výkon

10 mW

Účinný dosah 
prenosu

Pribl. 100 metrov (závisí od 
okolitých podmienok)

Úroveň 
vstupu

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

Požiadavky 
napájania

DC 5 V, 300 mA (pomocou 
dodaného sieťového 
napájacieho adaptéra)

Slúchadlá

Frekvenčný 
rozsah 
prehrávania

17 – 24 000 Hz

Odstup signálu 
od šumu

 89 dB nominálne

Skreslenie < 0,5 % THD (celkové 
harmonické skreslenie)

Odstup 
kanálov

 60 dB

Impedancia 32 ohmov
Požiadavky 
napájania

2 x 700 mAh nabíjateľné 
batérie NiMH (dodávané) 
alebo bežne dostupné suché 
batérie (AAA)

Prevádzkový 
čas

~ max. 20 (skutočný výsledok 
sa môže líšiť)
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7 Špecifikácia 
adaptéra

Oblasť Číslo typu adaptéra Vstupné 
napätie

Výstupné 
napätie

Vstupná 
frekvencia

Európa 
(okrem 
VB)
   

YLS0051A-E050030 100 – 240 V~ 5 V , 300 mA 50/60 Hz
S003IV0500030 100 – 240 V~ 5 V , 300 mA 50/60 Hz

VB/H.K.
   

YLS0051A-U050030 100 – 240 V~ 5 V , 300 mA 50/60 Hz
S003IB0500030 100 – 240 V~ 5 V , 300 mA 50/60 Hz
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otázky

1.	Slúchadlá	sa	nenabíjajú.

Možná	príčina Riešenie
Nie sú vložené 
batérie alebo 
sú vložené 
nesprávne.

Správne vložte alebo 
vymeňte batérie (obr. B).

Vysielač nie je 
napájaný.

Uistite sa, že je dokovacia 
stanica pripojená k 
elektrickej sieti (obr. C).

Slúchadlá sú 
nesprávne 
vložené v 
nabíjacej stanici.

Správne vložte slúchadlá a 
uistite sa, že svieti kontrolka 
CHARGING (Nabíjanie) 
(obr. D).

2.	Žiadny	alebo	skreslený	zvuk.

Možná	príčina Riešenie
Nesprávne alebo 
nedokončené 
nastavenie.

Uistite sa, že je zvukový 
kábel pripojený ku 
konektoru AUDIO OUT 
na zvukovom zariadení 
(obr. E).

Slabá batéria. Nabite slúchadlá (obr. D).
Zvukové zariadenie 
je vypnuté.

Zapnite zvukové 
zariadenie.

Hlasitosť 
analógového/
digitálneho 
zvukového vstupu 
je príliš nízka/
vysoká.

Zvýšte/znížte hlasitosť na 
úroveň, pri ktorej nie je 
počuteľné skreslenie.

Prijímač je príliš 
ďaleko od vysielača.

Používajte výrobok v 
účinnom dosahu.

Ďalšiu podporu pre tento výrobok získate na 
stránke www.philips.com/support.
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