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1 Pomembno
Skrb za sluh

3. Podjetje Philips razvija, izdeluje in trži izdelke,
ki ne škodujejo zdravju.
4. Podjetje Philips zagotavlja, da so njegovi
izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze
varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na
predviden način.
5. Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju
mednarodnih standardov za elektromagnetna
polja in varnostnih standardov, kar družbi
omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije
za zgodnjo integracijo izdelkov.

Pozor
•• Da preprečite morebitne poškodbe sluha, glasbe

ne poslušajte dlje časa pri visoki glasnosti. Nastavite
varno glasnost. Višja kot je glasnost, krajši je čas sluhu
neškodljivega predvajanja.

Splošni podatki
•

Da preprečite nevarnost požara ali udara:
izdelek mora vedno biti suh. Izdelka ne
izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo
povzročajo grelne naprave ali neposredna
sončna svetloba.

Ko uporabljate slušalke, upoštevajte naslednje
smernice.
•

Glasnost in čas poslušanja naj bosta
razumna.

•

•

Pazite, da glasnosti nenehno ne višate, saj
se sluh prilagaja.

Na napravo ne postavljajte virov odprtega
ognja, kot so sveče.

•

Slušalk ne potapljajte v vodo.

•

Čiščenje izdelka: uporabite rahlo
navlaženo krpo iz irhovine. Ne uporabljajte
čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, špirit,
amoniak ali so jedka, saj lahko poškodujejo
izdelek.

•

Ne razstavljajte izdelka.

•

Doseg prenosa: 100 metrov, odvisno od
okoliških razmer.

•

Izdelka ne uporabljajte ali hranite v
prostoru s temperaturo pod 0 °C (32 °F)
ali nad 40 °C (104 °F), ker to lahko skrajša
življenjsko dobo baterije.

•

Aparata ne izpostavljajte kapljam ali
curkom vode.

•

Napravo lahko izklopite z glavnim vtičem
adapterja AC/DC in ta možnost mora biti
omogočena.

•

S slušalkami uporabljajte samo
akumulatorske baterije NiMH (zmogljivosti
nad 700 mAh).

•

Glasnosti ne zvišajte do stopnje, pri kateri
ne slišite, kaj se dogaja v okolici.

•

V primeru morebitne nevarnosti bodite
previdni ali začasno prenehajte uporabljati
izdelek.

•

Prekomerni zvočni tlak iz slušalk lahko
povzroči izgubo sluha.

Električna, magnetna in
elektromagnetna polja (EMF)
1. Družba Royal Philips Electronics proizvaja
in prodaja številne izdelke za široko porabo,
ki, tako kot vse elektronske naprave, lahko
oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.
2. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips
je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in
varnostnih ukrepov za izdelke ob upoštevanju
vseh zakonskih zahtev in standardov za
elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave
izdelka.
2
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S tem sistemom ni mogoče polniti drugih
vrst akumulatorskih ali alkalnih baterij.

•

Slušalke delujejo tudi z alkalnimi baterijami
AAA.

•

Baterij (baterijskega paketa ali nameščenih
baterij) ne izpostavljajte vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju itd.

Odstranjevanje starega
izdelka
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne
predpise o odlaganju embalažnega materiala,
izpraznjenih baterij in stare opreme.

Obvestilo za Evropsko unijo
Družba Philips Consumer Lifestyle, BU
Communications, Headphones & Accessories
izjavlja, da so Philipsove digitalne brezžične
slušalke ´ v skladu z bistvenimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/
ES. Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan
v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o
radijski in telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE).

Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je
izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES.
Poizvedite, kako je na vašem območju
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi.
Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne
gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev
starega izdelka pomaga preprečiti morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski
direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega
zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna
odstranitev pomaga preprečiti morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Pri odlaganju baterij upoštevajte okoljske vidike.
Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke,
zaščitna penasta folija.)
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•

2 Kaj je v škatli (sl.
A)
1) Slušalke
3) Adapter AC/DC, 5 V
300 mA
5) 2 akumulatorski
bateriji NiMH AAA

4
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2) Priključna postaja
4) Kabel RCA v
RCA
6) Vodnik za hiter
začetek

Opomba
•• Pred prvo uporabo slušalk priloženi bateriji polnite vsaj

8 ur. Polnite lahko samo akumulatorske baterije NiMH.
Popolnoma napolnjene baterije (zmogljivosti nad 700
mAh) zagotavljajo 20 ur delovanja.
•• Slušalke delujejo tudi z alkalnimi baterijami AAA.
•• Uporabljajte samo napajalni adapter Philips.
•• Če dlje kot 10 minut ni zvoka, oddajnik samodejno
preklopi v stanje pripravljenosti.
•• Priključna postaja med polnjenjem ne prenaša zvočnega
signala.
•• Samo digitalni vhod podpira PCM (pulzno kodna
modulacija).

1

Namestite/zamenjajte priloženi bateriji (sl.
B).

2
3
4

Vklopite oddajnik (sl. C).

•

V načinu ANALOGNO zvočno napravo
priključite v vtičnice LINIJSKI VHOD in
prilagodite ATT (zmanjševanje vhodnega
zvočnega signala) (sl. F).

•

V načinu DIGITALNO zvočno napravo
priključite v vtičnico KOAKSIALNI
DIGITALNI VHOD s koaksialnim kablom
(ni priložen) (sl. G).

1

Za 2 sekundi pridržite na desni slušalki,
da vklopite slušalke (sl. H).

2

Pritisnite +/- na desni slušalki, da prilagodite
glasnost (sl. I).

3

Pritisnite zvok ZVOK 3D na desni
slušalki, da vklopite/izklopite funkcijo
zvoka 3D (sl. I).
»» Indikator LED na oddajniku začne
svetiti.
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3 Začetek
uporabe

Nasvet
•• Prilagodite lahko tudi glasnost zvočne naprave.

Slušalke izklopite in začnite polniti (sl. D).
Pritisnite VHOD, da izberete način
ANALOGNO ali DIGITALNO (sl. E).

•

Prenosni predvajalnik CD, predvajalnik
MP3 ali druge naprave s 3,5 mm
izhodno vtičnico triport povežite
s kablom RCA–RCA (priložen) in
adapterjem RCA v 3,5 mm vtič (ni
priložen), nato pa možnosti ATT
nastavite na 0 dB.

•

Glasbeni stolp, televizor, predvajalnik
DVD ali druge naprave z izhodno
vtičnico RCA povežite s kablom
RCA–RCA (priložen) in možnost ATT
nastavite na -8 dB.
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L

L

DIGITAL
OUT

3 sec
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Stanje
LED
Iskanje
Povezava
vzpostavljena
Stanje
pripravljenosti
Šibka baterija
Polnjenje
Povsem
napolnjeno
Vstavljene niso
baterije NiMH
Zvok 3D
vklopljen
Zvok 3D
izklopljen

Oddajnik
Analogno/
digitalno
Bela
Hitro utripa
Utripanje
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4 Indikatorji LED
Slušalke
Polnjenje

Zvok 3D

Rdeča
-----

Bela
-----

Rdeča
Hitro utripa
Utripanje

Izključeno

Izključeno

---

---

--Izključeno
---

--Utripanje
Vključeno

-------

Hitro utripa
-----

---

Izključeno

---

---

---

---

Vključeno

---

---

---

Izključeno

---
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5 Zvočni
indikatorji
Situacija
Šibka baterija
Nastavite najvišjo/
najnižjo glasnost

8
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Zvočni signal
En "pisk" na 10
sekund
Opozorilni "pisk"
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6 Informacije o
izdelku
Oddajnik
Sistem
Modulacija
Frekvenca
nosilca
Kanali
Izsevana
izhodna moč
Učinkovit
doseg prenosa
Vhodna
stopnja
Napajalne
zahteve

Radijska frekvenca (RF)
Digitalna MSK
2.400 – 2.483,5 MHz
15 (samodejni preklop)
10 mW
Pribl. 100 metrov (odvisno
od okoliških razmer)
800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
DC 5 V; 300 mA (iz
priloženega omrežnega
napajalnika)

Slušalke
Frekvenčni
razpon
predvajanja
Razmerje
signal/šum
Popačenje
Ločevanje
kanalov
Impedanca
Napajalne
zahteve
Čas delovanja

17 – 24.000 Hz
89 dB nazivno
< 0,5 % THD (popolnoma
usklajeno popačenje)
60 dB
32 ohmov
2 akumulatorski bateriji
NiMH 700 mAh (priloženi)
ali splošno razpoložljive suhe
baterije (AAA)
~ do 20 ur (dejanski rezultat
se lahko razlikuje)
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7 Specifikacije
adapterja
Regija

Številka tipa adapterja Vhodna napetost

Izhodna napetost

Evropa (razen ZK)

YLS0051A-E050030
S003IV0500030
YLS0051A-U050030
S003IB0500030

5V
5V
5V
5V

ZK/Hongkong

10
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100–240 V~
100–240 V~
100–240 V~
100–240 V~

, 300 mA
, 300 mA
, 300 mA
, 300 mA

Vhodna
frekvenca
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
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8 Pogosta
vprašanja
1. Slušalke se ne polnijo.
Možni vzrok
Baterija ni
nameščena ali
pa je nameščena
nepravilno.
Oddajnik nima
napajanja.
Slušalke so
nepravilno
nameščene
na priključno
postajo.

Rešitev
Pravilno namestite ali
zamenjajte bateriji (sl. B).
Zagotovite, da je priključna
postaja priključena na
lokalno električno omrežje
(sl. C).
Pravilno namestite slušalke
in preverite, ali indikator za
POLNJENJE sveti (sl. D).

2. Ni zvoka oziroma zvok je popačen.
Možni vzrok
Ni pravilno ali
popolnoma
nastavljeno.
Šibka baterija.
Zvočna naprava je
izklopljena.
Glasnost
analognega/
digitalnega zvoka je
prenizka/previsoka.
Sprejemnik je
predaleč od
oddajnika.

Rešitev
Zvočni kabel mora biti
priključen na ZVOČNI
IZHOD zvočne naprave
(sl. E).
Napolnite slušalke (sl. D).
Vklopite zvočno napravo.
Glasnost zmanjšajte/
povečajte tako, da zvok
ni popačen.
Izdelek uporabljajte v
učinkovitem razponu.

Za dodatno podporo za izdelek obiščite spletno
mesto www.philips.com/support.
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