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1 Důležité
bezpečnostní
pokyny

Obecné informace
Poškození a chybné funkci výrobku lze
předejít:
Výstraha

Bezpečnost poslechu

•• Sluchátka nevystavujte nadměrným teplotám.
•• Nedopusťte, aby sluchátka upadla.
•• Sluchátka nesmí být vystavena kapající nebo stříkající
tekutině.

•• Nedopusťte, aby byla sluchátka ponořena do vody.
•• Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol,
čpavek, benzen nebo abrazivní látky.

•• Pokud je třeba, použijte k očištění výrobku měkký

Nebezpečí
•• Nepoužívejte sluchátka příliš dlouho při vysoké hlasitosti
a nastavte hlasitost sluchátek na bezpečnou úroveň.
Předejdete tak poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost,
tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující
pravidla.
• Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po
přiměřeně dlouhou dobu.
• Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně
nezvyšujte hlasitost.
• Nenastavujte hlasitost na tak vysokou
úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
• V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte
opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli
používat.
• Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může
vést k trvalému poškození sluchu.
• Nedoporučuje se používat sluchátka
nasazená na obou uších při řízení, což navíc
může být v některých zemích nelegální.
• Kvůli své bezpečnosti se nenechejte
rušit hudbou nebo telefonními hovory
v dopravě nebo v jiném potenciálně
nebezpečném prostředí.
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hadřík, v případě potřeby navlhčený minimálním
množstvím vody nebo rozpuštěného jemného
saponátu.
•• Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např.
slunečnímu záření, ohni a podobně.
•• V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí
nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný
nebo ekvivalentní typ.
•• V letadle použijte k připojení sluchátek do příslušných
zdířek letecký adaptér Philips. Pokud použijete jiný
letecký adaptér, může dojít k chybě, nebo dokonce
ke zranění, popáleninám či poškození majetku kvůli
přehřátí. Pokud dojde k přehřátí nebo pokud se
nepřehrává zvuk, okamžitě adaptér odpojte.
•• V letadle nezasouvejte žádnou zástrčku do napájecí
zdířky sedadla, mohlo by dojít k poškození sluchátek
nebo ke zranění.
•• Sluchátka nikdy nepoužívejte, když řídíte motorové
vozidlo, jedete na kole nebo když běháte či jdete v
oblasti s dopravním provozem. Na mnohých místech je
to nebezpečné nebo nezákonné.

O provozních a skladovacích teplotách a
vlhkosti
• Provozujte a skladujte na místě s teplotou
mezi -15 ºC a 55 ºC (a relativní vlhkostí
nepřesahující 90 %).
• Nízké či vysoké teploty mohou vést ke
zkrácení životnosti baterieí.

2 Náhlavní
sluchátka
potlačující hluk

Celkový přehled sluchátek
potlačujících hluk

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud
chcete využít všechny výhody podpory nabízené
společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na
adrese www.philips.com/welcome.

a

Obsah balení

b
c

a Přihrádka na baterie AAA
b Tlačítko zapnutí/vypnutí aktivního potlačení
hluku
c Kontrolka LED aktivního potlačení hluku

Náhlavní sluchátka potlačující hluk Philips
SHL3850NC

Stručný návod k rychlému použití
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3 Začínáme
Vložení baterie (není součástí
balení)
Při nízké úrovni nabití baterie bliká zelená
kontrolka LED. Baterii vyměníte následovně.
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4 Použití sluchátek

Nošení sluchátek
Upravte sluchátkový oblouk tak, aby vám
vyhovoval..

Zapnutí aktivního potlačení
hluku
•
•

Aktivní potlačení hluku zapnete přepnutím
tlačítka zapnutí/vypnutí této funkce do
polohy NC.
Aktivní potlačení hluku vypnete přepnutím
tlačítka zapnutí/vypnutí této funkce do
polohy OFF.
Tip

•• Pokud aktivní potlačení hluku nepotřebujete, tak tuto

funkci vypněte pomocí jejího tlačítka zapnutí/vypnutí a
vraťte se zpět k volání nebo poslechu hudby.

Tip

Stav kontrolky LED aktivního
potlačení hluku (levá strana
sluchátek)
Stav sluchátek
Aktivní potlačení hluku je
zapnuto.
Baterie je slabá.
Aktivní potlačení hluku je
vypnuto.

•• Po použití oblouk ohněte pro snadné skladování.

Kontrolka
Zelená kontrolka
LED svítí.
Zelená kontrolka
LED bliká.
Zelení kontrolka
LED nesvítí.
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5 Technické údaje
•
•
•
•
•

Aktivní potlačení hluku: zpětná vazba (2
mikrofony)
Doba přehrávání s aktivním potlačením
hluku: 40 hodin
Doba hudby a hovorů: neomezeně
Alkalická baterie AAA × 1
Upozornění na nízkou úroveň baterie:
dostupné
Poznámka

•• Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.
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6 Oznámení
Likvidace starého výrobku
a baterií

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.

Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje
evropskou směrnici 2012/19/EU.

Symbol na výrobku znamená, že výrobek
obsahuje baterie splňující evropskou směrnici
2013/56/EU, takže nemůže být likvidován
společně s běžným domácím odpadem.
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy
a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie
společně s běžným domácím odpadem.
Správnou likvidací starých výrobků a baterií
pomůžete předejít negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví.
Likvidace baterií
Chcete-li vyjmout baterii, podívejte se do sekce
„Vložení baterie“.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán.
Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál
snadno rozdělit na tři materiály: lepenku
(krabice), polystyrén (ochranné balení) a
polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného
plastu).
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Systém se skládá z materiálů, které je možné
v případě demontáže odbornou firmou
recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci
obalových materiálů, vybitých baterií a starého
zařízení se řiďte místními předpisy.
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