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1 Tärkeitä turvalli-
suusohjeita

Kuunteluturvallisuudesta

  
Vaara

 • Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun 
ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä sitten 
äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi 
äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen 
kuunteluaika.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia 
ohjeita.
• Kuuntele kohtuullisella 

äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi 

totuttua nykyiseen äänentasoon.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, 

ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
• Lopeta tai keskeytä kuunteleminen 

vaarallisissa tilanteissa.
• Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa 

vahingoittaa kuuloa.
• Kuulokkeiden käyttäminen molemmat 

korvat peitettyinä ajamisen aikana ei ole 
suositeltavaa ja voi olla laitonta joillakin 
alueilla.

• Vältä esimerkiksi musiikin tai puhelujen 
aiheuttamia häiriöitä turvallisuutesi 
vuoksi liikenteessä ja muissa mahdollisesti 
vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistä
Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden 
ehkäiseminen:

Varoitus

 • Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
 • Älä pudota kuulokkeita.
 • Kuulokkeiden päälle ei saa roiskua vettä tai muita 

nesteitä.
 • Älä upota kuulokkeita veteen.
 • Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, 

ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
 • Laitteen voi puhdistaa pehmeällä liinalla, jonka voi 

tarvittaessa kostuttaa kevyesti vedellä tai laimennetulla 
miedolla saippualla.

 • Paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten 
auringonvalolle tai tulelle.

 • Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa 
räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.

 • Kuulokkeet saa liittää lentokoneen istuimen liitäntään 
vain Philipsin lentokonesovittimen avulla. Älä käytä 
muita lentokonesovittimia, sillä ne eivät välttämättä 
toimi oikein ja voivat aiheuttaa ylikuumenemista. Tästä 
voi seurata palovammoja, muita henkilövahinkoja tai 
omaisuusvahinkoja. Irrota sovitin heti, jos laite kuumenee 
tai jos äänenlaatu heikkenee.

 • Älä kytke lentokoneen istuimen virtaliitäntään mitään 
liitintä, sillä se voi vaurioittaa kuulokkeita ja aiheuttaa 
henkilövahinkoja.

 • Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvoa tai 
polkupyörää tai kävellessäsi tai juostessasi vilkkaasti 
liikennöidyillä paikoilla. Se on vaarallista ja monissa 
paikoissa laitonta.

Käyttö- ja varastointilämpötilat ja 
kosteusolosuhteet
• Käytä ja säilytä paikassa, jossa lämpötila on 

-15...+55 °C (enintään 90 % suhteellisessa 
kosteudessa).

• Akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa tai 
korkeissa lämpötiloissa.



3FI

2 Korvat peittävät 
melunvai-
men-nuskuu-
lokkeet

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi 
Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki 
ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.
com/welcome.

Pakkauksen sisältö

 
Philipsin korvat peittävät 
melunvaimennuskuulokkeet SHL3855NC 

 
Lentokonesovitin

 
Pikaopas

Melunvaimennuskuulokkeiden 
yleiskuvaus

  
a AAA-paristolokero

b Mikrofoni

c Aktiivisen melunvaimennuksen (ANC) 
On/Off-painike 

d Aktiivisen melunvaimennuksen (ANC) 
LED-merkkivalo 

c

d

b

a
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3 Aloitus

Pariston vaihtaminen (paristo 
ei sisälly pakkaukseen)
Kun pariston varaus on vähissä, vihreä 
merkkivalo alkaa vilkkua. Vaihda paristo 
seuraavasti: 

 123
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4 Kuulokkeiden 
käyttäminen

Aktiivisen 
melunvaimennuksen 
käyttöönotto
• Ota aktiivinen melunvaimennus käyttöön 

liu’uttamalla ANC On/Off -painike NC-
asentoon.

• Poista aktiivinen melunvaimennus käytöstä 
liu’uttamalla ANC On/Off -painike OFF-
asentoon.

Vinkki

 • Kun aktiivinen melunvaimennus ei ole tarpeen, poista se 
käytöstä ANC On/Off -painikkeella ja jatka puhelua tai 
musiikin kuuntelua.

Aktiivisen 
melunvaimennuksen 
merkkivalon tila 
(kuulokkeiden vasemmalla 
puolella)
Kuulokkeiden tila Merkkivalo
Aktiivinen melunvaimennus 
on käytössä.

Vihreä LED-
merkkivalo palaa.

Paristojen virta on vähissä. Vihreä merkkivalo 
vilkkuu.

Aktiivinen melunvaimennus 
ei ole käytössä.

Vihreä merkkivalo 
ei pala.

Lentokoneiden 
äänentoistojärjestelmiin 
liittäminen

1 Liitä lentokonesovitin kuulokkeisiin. 

 
2 Aseta sovitin istuimessa olevaan 

kaksiliittimiseen liitäntään.
• Yksi 3,5 mm:n liitin

Käytä yksiliittimistä liitäntää. Sovitinta ei 
tarvita.

  
• Kaksi 3,5 mm:n liitintä  

Käytä 3,5 mm:n kaksiliittimistä 
lentokonesovitinta.

  
• Yksi virtaliitin ja kaksi 3,5 mm:n liitintä  

Käytä 3,5 mm:n kaksiliittimistä 
lentokonesovitinta. Varmista, että asetat 
molemmat liittimet 3,5 mm:n liitäntöihin.

 
Wear your headphones
Säädä kuulokesanka päähäsi sopivaksi.
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Vinkki

 • Taita kuulokkeet kokoon käytön jälkeen..
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5 Tekniset tiedot
• Aktiivinen melunvaimennus: takaisinkytkentä 

(2 mikrofonia)
• ANC-toistoaika: 40 tuntia
• Musiikki- ja puheaika: rajoittamaton
• 1 AAA-alkaliparisto
• Pariston tyhjenemisen varoitus: 

käytettävissä

Huomautus

 • Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
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6 Huomautus

Vanhan tuotteen sekä 
vanhojen akkujen ja paristojen 
hävittäminen

  
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on 
käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka 
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

 
Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2012/19/EU soveltamisalaan.

  
Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on 
akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. 
Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen 
mukana.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. 
Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä 
tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen 
talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, 
paristojen ja akkujen asianmukainen 
hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja 
ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Paristojen irrottaminen
Katso kohta Asenna laitteen mukana toimitetut 
paristot.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty 
pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit 

on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin 
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja 
polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan 
kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän 
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. 
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja 
paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia 
kierrätysohjeita.
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