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Felhasználói kézikönyv

Mindig az Ön rendelkezésére áll!
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

SHL3850NC
 Kérdése 

van? Lépjen 
kapcsolatba a a 
Philips céggel!
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1 Fontos 
biztonsági 
utasítások

Fejhallgató biztonságos 
használata

  
Veszély

 • A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza 
a headset nagy hangerő melletti használatát, és 
válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb 
a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még 
biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa	be	a	következő	tanácsokat	a	headset	
használata során.
• Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn 

használja.
• Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se 

növelje, amikor hozzászokott egy adott 
hangerőhöz.

• Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy 
ne hallja a környező zajokat.

• Fokozottan figyeljen, vagy egy időre 
kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb 
körültekintést igénylő helyzetben van.

• A fülhallgatók és headsetek használatából 
eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást 
okozhat.

• Ha a headsetet vezetés közben használja, 
mindkét fülének eltakarása nem ajánlott, 
egyes területeken pedig törvénytelen.

• Saját biztonsága érdekében kerülje a 
zenehallgatásból és telefonhívásokból 
eredő figyelemelvonásokat amikor 
forgalomban vagy egyéb potenciálisan 
veszélyes környezetben tartózkodik.

Általános	információk
A	sérülés	és	rendellenes	működés	elkerülése	
érdekében:

Vigyázat

 • Ne tegye ki a fejhallgatót sugárzó hőnek.
 • Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le a fejhallgatót.
 • Ügyeljen rá, hogy a fejhallgatót ne érje cseppenő vagy 

fröccsenő folyadék.
 • Ne merítse vízbe a fejhallgatót.
 • Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek alkoholt, 

ammóniát, benzint vagy súrolószert tartalmaznak.
 • Amennyiben a termék tisztításra szorul, használjon puha 

tisztítórongyot, ha szükséges, nedvesítse meg minimális 
mennyiségű vízzel vagy felvizezett szappannal.

 • Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint 
például napsugárzás, tűz vagy hasonló.

 • Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. 
Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.

 • Csak Philips repülőgépes adapterrel csatlakoztassa a 
fejhallgatót a repülőgép ülésének csatlakozójához. Ne 
használjon más repülőgépes adaptert, mert az nem 
megfelelően reagálhat, vagy akár még személyi sérülést, 
például égéseket is okozhat, vagy a túlmelegedés 
miatt károsíthatja a tulajdonát. Azonnal távolítsa el és 
válassza le az adaptert, amennyiben túlmelegedést vagy 
hangveszteséget tapasztal.

 • Ne helyezzen semmilyen dugaszt a repülőgép 
ülésének hálózati csatlakozójába, mert az károsíthatja a 
fejhallgatót, és személyi sérülést okozhat.

 • Soha ne használja a fejhallgatót gépjármű működtetése, 
biciklizés, forgalmas helyen történő futás vagy séta 
közben. Ez veszélyes, és sok helyen törvénybe ütközik.

Tudnivalók	a	működtetési	és	tárolási	
hőmérsékletről	és	páratartalomról
• Használja és tárolja 15ºC és 55ºC közötti 

hőmérsékleten (90%-os maximális relatív 
páratartalom mellett).

• Alacsony vagy magas hőmérsékleten az 
akkumulátor élettartama csökkenhet.
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2 A zajkioltó, 
fülre	illeszkedő	
fülhallgató

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a 
vásárláshoz! A Philips által biztosított támogatás 
teljes körű igénybevételéhez regisztrálja 
termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma

 

Philips zajkioltó, fülre illeszkedő fülhallgató 
SHL3850NC 

  
Gyors üzembe helyezési útmutató

A zajkioltó fejhallgató 
áttekintése

 
a AAA elemtartó rekesz

b Aktív zajkioltás (ANC) be-/kikapcsoló 
gombja 

c Aktív zajkioltás (ANC) LED-jelzőfénye 

a

b

c
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3 Kezdő	lépések

Az	akkumulátor	cseréje	(nem	
tartozék)
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, 
a zöld LED villogni kezd. Az akkumulátor 
cseréjéhez lásd az alábbi útmutatót.

   

1

2

3
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4 A fejhallgató 
használata

ANC engedélyezése
• Csúsztassa az ANC be- /kikapcsoló 

gombot NC állásba, hogy bekapcsolja a 
zajkioltást.

• Csúsztassa az ANC be- /kikapcsoló 
gombot KI állásba, hogy kikapcsolja a 
zajkioltást.

Tanács

 • Ha nincs szüksége az ANC funkcióra, az ANC 
be-/kikapcsoló gomb kikapcsolásával folytathatja a 
telefonhívást vagy a zenehallgatást.

 

ANC	LED-jelzőfény	állapota	
(a	fejhallgató	bal	oldalán)
A	fejhallgató	állapota Jelzőfény
Az aktív zajkioltás be van 
kapcsolva.

A zöld LED be 
van kapcsolva.

Ha alacsony a töltöttségi 
szint.

A zöld LED villog.

Az aktív zajkioltás ki van 
kapcsolva.

A zöld LED nem 
világít.

A fejhallgató viselése
Állítsa be a fejpántot, hogy illeszkedjen a fejéhez.

  
Tanács

 • Használat után az egyszerűbb tárolás érdekében fordítsa 
el a fejhallgatót.
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5 Műszaki	adatok
• Aktív zajkioltás: visszajelzés (2 mikrofon)
• ANC lejátszási idő: 40 óra
• Zenehallgatási és beszélgetési idő: korlátlan
• 1 db alkáli AAA akkumulátor
• Alacsony töltöttségi szint figyelmeztetés: 

elérhető

Megjegyzés

 • A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak.
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6 Megjegyzés

A régi készülékek és 
akkumulátorok kiselejtezése

  
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és 
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

 
Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt 
jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU 
európai irányelv követelményeinek.

  
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék 
akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU 
európai irányelv követelményeinek, ezért ne 
kezelje ezeket háztartási hulladékként.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus 
termékek és akkumulátorok szelektív 
hulladékként történő gyűjtésének helyi 
feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, 
és ne dobja az elhasznált terméket és 
akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az 
elhasznált termék és akkumulátor megfelelő. 
hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel 
és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív 
következmények megelőzésében.
Az egyszer használatos elemek eltávolítása
Az egyszer használatos elemek eltávolításához 
lásd „Az akkumulátor cseréje” című részt.
Környezetvédelemmel	kapcsolatos	tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges 
csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani 

a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható 
legyen a következő három anyagra: karton 
(doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén 
(zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre 
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni 
és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a 
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és 
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi 
előírásokat.



8 HU



2016 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A termék gyártása és értékesítése a Gibson Innovations Ltd. 
felelősségi	körébe	tartozik,	és	a	Gibson	Innovations	Ltd.	áll	jót	
a termékért.

Philips	és	a	Philips	Shield	Emblem	a	Koninklijke	Philips	N.V.	
bejegyzett	védjegye,	és	a	Koninklijke	Philips	N.V.	engedélyével	
használják azokat.

SHL3850NC_UM_HU_V1.0
wk1635


	1	Fontos biztonsági utasítások
	Fejhallgató biztonságos használata
	Általános információk
	Az EMF-szabványoknak való megfelelőség

	2	Az Ön Bluetooth sztereó fejhallgatókészlete
	A doboz tartalma
	Más készülékek
	A Bluetooth sztereó fejhallgató áttekintése

	3	Üzembe helyezés
	Töltse fel a headsetet
	Párosítsa össze a headsetet a mobiltelefonjával.
	Manuális társítás
	NFC társítás


	4	A headset használata
	Csatlakoztassa a headsetet Bluetooth készülékhez
	A hívások és a zene kezelése
	A fejhallgatókészlet viselése
	Használat audiokábellel

	Tartalomjegyzék
	1	Fontos biztonsági utasítások
	Fejhallgató biztonságos használata
	Általános információk

	2	A Bluetooth vezeték nélküli headset
	A doboz tartalma
	Más készülékek
	A Bluetooth vezeték nélküli headset áttekintése

	3	Üzembe helyezés
	Töltse fel a headsetet
	Párosítsa össze a headsetet a mobiltelefonjával.
	Manuális társítás
	NFC társítás


	4	A headset használata
	Csatlakoztassa a headsetet Bluetooth készülékhez
	A hívások és a zene kezelése
	A fejhallgatókészlet viselése


