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1 Olulised 
ohutusjuhised

Kuulmise ohutus
   

Oht

 • Vältimaks kuulmise kahjustamist, piirake aega, mil 
kõrvaklappide heli on vali, ja keerake helitugevus 
ohutule tasemele. Mida tugevam on heli, seda lühem on 
ohutu kuulamisaeg.

Järgige kõrvaklappe kasutades kindlasti 
järgmisi juhiseid.
• Kuulake mõistliku helitugevusega mõistliku 

aja vältel.
• Ärge keerake heli pidevalt valjemaks, kui 

teie kuulmine helitugevusega kohaneb.
• Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, 

mis teie ümber toimub.
• Potentsiaalselt ohtlikes olukordades 

peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt 
kasutamise lõpetama.

• Liigne kõrvapealsetest või -sisestest 
kõrvaklappidest tulev helisurve võib 
põhjustada kuulmise kadu.

• Selle peakomplekti kasutamine 
autojuhtimise ajal nii, et mõlemad kõrvad 
on kaetud, ei ole soovitatav ning võib 
mõnes piirkonnas seadusega keelatud olla.

• Turvalisuse tagamiseks vältige 
tähelepanu kõrvalejuhtimist muusika või 
telefonikõnedega, kui liiklete või olete 
potentsiaalselt ohtlikus keskkonnas.

Üldine teave
Kahjustuste või talitlushäirete vältimiseks:

Ettevaatust

 • Ärge jätke kõrvaklappe liigse kuumuse kätte.
 • Ärge pillake oma kõrvaklappe maha.
 • Kõrvaklappe tuleb kaitsta tilkade ja pritsmete eest.
 • Ärge laske oma kõrvaklappidel üleni märjaks saada.
 • Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni ega 

abrasiive sisaldavaid puhastusvahendeid.
 • Kui seade vajab puhastamist, kasutage puhastamiseks 

pehmet lappi, mis on vajadusel niisutatud vähese veega 
või neutraalse seebi vesilahusega.

 • Patarei ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, mida 
tekitavad päike, tuli või muud sellesarnased soojusallikad.

 • Kui patareid vahetatakse valesti, võib see põhjustada 
plahvatuse. Vahetage patareid vaid sama tüüpi või 
samaväärsete vastu.

 • Kasutage kõrvaklappide ühendamiseks lennukiistme 
pistikuga ainult Philipsi lennuadapterit. Ärge kasutage 
muid lennuadapterid, sest need ei pruugi korrektselt 
toimida või võivad lausa põhjustada ülekuumenemisest 
tingitud põletusi või varakahjusid. Kui tunnete 
kuumenemist või helikadu, ühendage adapter kohe lahti.

 • Ärge sisestage ühtegi pistikut lennukiistme toitepessa, 
kuna see võib kõrvaklappe kahjustada ja tekitada 
kehavigastuse.

 • Ärge kunagi kasutage klappe, kui juhite mootorsõidukit, 
sõidate jalgrattaga, jooksete või jalutate liikluses. See on 
ohtlik ja paljudes kohtades ebaseaduslik.

Kasutus- ja hoiutemperatuur ning niiskus
• Kasutage või hoidke oma kõrvaklappe 

temperatuurivahemikus 15 ºC (5 ºF) ja 55 
ºC (131ºF) (suhteline õhuniiskus kuni 90%).

• Kõrge või madala temperatuuriga 
keskkonnas võib aku kasutusaeg lüheneda.
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2 Teie müraeemal-
dusega kõrvale 
asetuvad 
kõrvaklapid

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi 
poolt! Selleks, et teil Philipsi tootetoest kasu 
oleks, registreerige oma toode veebilehel www.
philips.com/welcome.

Pakendi sisu

 
Philipsi müraeemaldusega kõrvale asetuvad 
kõrvaklapid SHL3855NC 

 
Lennuadapter

 
Kiirjuhend

Mürasummutusega 
kõrvaklappide ülevaade

  
a AAA-patarei pesa

b Mikrofon

c Aktiivse mürakõrvalduse (ANC) 
sisse/välja lülitamise nupp 

d Aktiivse mürakõrvalduse (ANC) LED-
näidik 

c

d

b

a



4 ET

3 Alustamine

Patarei vahetamine (pole 
kaasas)
Kui patarei hakkab tühjaks saama, hakkab 
roheline valgusdiood vilkuma. Vaadake järgmiseid 
juhiseid patarei vahetamiseks.

 

 

1

2

3
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4 Kõrvaklappide 
kasutamine

ANC sisselülitamine
• Libistage ANC sisse/välja nupp asendisse 

NC, et müraeemaldus sisse lülitada.
• Libistage ANC sisse/välja nupp asendisse 

OFF, et müraeemaldus välja lülitada.

Soovitus

 • Kui ANC funktsioon pole vajalik, lülitage ANC nupp 
välja, et kõne või muusikakuulamist jätkata.

ANC LED-näidiku olek 
(kõrvaklappide vasakul 
poolel)
Kõrvaklappide olek Märguanne
Aktiivne müraeemaldus on 
sisse lülitatud.

Roheline LED-
märgutuli on 
süttinud.

Patareid hakkavad tühjaks 
saama.

Roheline diood 
vilgub.

Aktiivne müraeemaldus on 
välja lülitatud.

Roheline LED-
märgutuli ei põle.

Ühenduge lennuki 
helisüsteemidega

1 Ühendage kõrvaklapid lennukiadapterisse. 

 
2 Sisestage adapter lennuki istmes olevasse 

topeltpessa.
• Üks 3,5 mm pistik

Kasutage ühekordset pistikut. Adapterit 
pole vaja.

  
• Kaks 3,5 mm pistikut  

Kasutage 3,5 mm topeltpistikuga 
lennuadapterit.

  
• Üks toitepesa ja kaks 3,5 mm pesa 

Kasutage 3,5 mm topeltpistikuga 
lennuadapterit. Veenduge, et sisestate selle 
kahte 3,5 mm pessa.
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Kõrvaklappide kandmine
Reguleerige peakomplekti nii, et see teile sobiks.

  
  

Soovitus

 • Pärast kasutamist keerake kõrvaklappe, et neid oleks 
hõlbus hoiustada.
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5 Tehnilised 
andmed

• Aktiivne müraeemaldus: tagasiside (2 
mikrofoni)

• ANC tööaeg: 40 tundi
• Muusika ja kõneaeg: piiramatu
• AAA-leelispatarei x 1
• Tühjeneva patarei hoiatus: saadaval

Märkus

 • Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.
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6 Märkus

Kasutatud toote ja patarei 
kasutusest kõrvaldamine

  
Teie toode on kavandatud ja toodetud 
kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on 
võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.

 
See tootel olev sümbol tähendab, et tootele 
kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2012/19/EL.

  
See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, 
mille suhtes kehtib Euroopa Liidu direktiiv 
2013/56/EÜ ja mida ei tohi visata tavaliste 
olmejäätmete hulka.
Viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste 
toodete ja patareide kohaliku lahuskogumise 
süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge 
visake seda toodet ja patareisid tavaliste 
olmejäätmete hulka. Kasutatud toodete ja 
patareide õigel viisil kasutusest kõrvaldamine 
aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi 
keskkonnale ja inimese tervisele. 
Ühekordsete patareide eemaldamine
Ühekordsete patareide eemaldamise kohta vt 
jaotist “Patarei vahetamine”.
Keskkonnanõuded
Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on 
loobutud. Me oleme püüdnud arendada 
välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti 
sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: 
kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmendus) ja 
polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.)

Teie toode koosneb materjalidest, mida on 
võimalik pärast sellele spetsialiseerunud 
ettevõtte poolt demonteerimist ümber 
töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke 
määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide, 
vanade akude ja vana seadmestiku kasutuselt 
kõrvaldamist.
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