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1 Viktige sikker-
hetsinstruk-
sjoner

Hørselsvern

  
Fare 

 • Du må kutte ned på tiden du bruker hodetelefoner 
med høyt volum, og stille inn volumet på et trygt nivå 
slik at du unngår hørselsskade. Jo høyere volum, desto 
kortere bør lyttetiden være.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes 
når du bruker hodesettet.
• Du bør lytte i begrensede perioder om 

gangen med et passe høyt lydnivå.
• Du må ikke stadig øke volumet etter hvert 

som hørselen tilpasser seg.
• Ikke skru opp volumet så mye at du ikke 

kan høre hva som foregår rundt deg.
• Du bør være forsiktig eller slutte å bruke 

utstyret hvis det oppstår situasjoner som 
kan være farlige.

• Et høyt lydtrykk fra øretelefoner og 
hodetelefoner kan føre til hørselstap.

• Det anbefales ikke å bruke hodetelefonene 
med begge ørene dekket mens du kjører. 
I noen land/områder kan dette også være 
ulovlig.

• Av sikkerhetshensyn må du unngå å bli 
distrahert av musikk eller telefonsamtaler 
mens du ferdes i trafikken eller i andre 
potensielt farlige miljøer.

Generell informasjon
Slik unngår du skader eller feil på 
hodetelefonene:

Forsiktig

 • Ikke utsett hodetelefonene for sterk varme.
 • Ikke mist hodetelefonene i gulvet.
 • Hodetelefonene må ikke utsettes for drypping eller 

sprut.
 • Hodetelefonene må ikke senkes ned i vann.
 • Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, 

ammoniakk, benzen eller skuremidler.
 • Hvis rengjøring er nødvendig, må du bruke en myk klut 

som eventuelt fuktes med litt vann eller mildt såpevann, 
til å rengjøre produktet.

 • Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som sollys, 
flammer eller lignende.

 • Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil. 
Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.

 • Du må bare bruke flyadapter fra Philips for å koble 
hodetelefonene til setekontakter på fly. Ikke bruk andre 
flyadaptere ettersom disse kan føre til lydtap eller til 
og med personskade, som brannsår eller skade på 
eiendeler på grunn av overoppheting. Fjern adapteren 
og koble den fra umiddelbart hvis du opplever 
oppheting eller tap av lyd.

 • Ikke sett inn et støpsel i strømkontakten på flysetet 
fordi dette kan føre til skade på person eller 
hodetelefoner.

 • Bruk aldri hodetelefoner når du er fører av et 
motorisert kjøretøy, eller sykler, eller går eller løper i 
trafikkerte områder. Dette er farlig og er ulovlig i mange 
land.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer og 
luftfuktighet
• Bruk eller oppbevar produktet når 

temperaturen er på mellom –15 ºC og 55 
ºC (opptil 90 % relativ fuktighet).

• Batteriets levetid kan reduseres ved høye 
eller lave temperaturer.
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2 Dine støyredu-
serende hodete-
lefonerp

Congratulations on your purchase, and 
welcome to Philips! To fully benefit from the 
support that Philips offers, register your product 
at www.philips.com/welcome.

Innholdet i esken

 
Støyreduserende hodetelefoner SHL3855NC 
fra Philips 

 
Flyadapter

 
Hurtigveiledning

Oversikt over dine 
støyreduserende 
hodetelefoner

  
a AAA-batterirom

b Mikrofon

c Aktiv støyreduksjon (ANC), av/på-knapp 

d Aktiv støyreduksjon (ANC), LED-lampe 

c

d

b

a
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3 Komme i gang

Bytte ut batteriet (følger ikke 
med)

 
1

2

3
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4 Bruke hodetele-
fonene

Aktivere ANC
• Skyv av/på-knappen for ANC til posisjonen 

NC for å aktivere støyreduksjon.
• Skyv av/på-knappen for ANC til posisjonen 

OFF for å deaktivere støyreduksjon.

  
Tips

 • Når du ikke trenger å bruke ANC-funksjonen, slår du av 
av/på-knappen for ANC for å fortsette samtalen eller 
lytte til musikk.

Status for LED-lampen 
for ANC (venstre side på 
hodetelefonene)
Hodetelefonstatus Indikator
Aktiv støyreduksjon er 
slått på.

Den grønne LED-
lampen lyser.

Batterinivået er lavt. Den grønne LED-
lampen blinker.

Aktiv støyreduksjon er 
slått av.

Den grønne LED-
lampen er slått av.

ONOFF

Koble til flyets lydsystem

1 Koble hodetelefonene til flyadapteren. 

 
2 Sett inn adapteren i kontakten med doble 

utganger i flysetet.
• Èn 3,5 mm kontakt

Bruk den enkle kontakten. Ingen adapter er 
nødvendig.

  
• To 3,5 mm kontakter 

Bruk 3,5 mm flyadapteren med dobbel 
utgang.

  
• Én strømkontakt og to 3,5 mm kontakter 

Bruk 3,5 mm flyadapteren med dobbel 
utgang. Sørg for at du setter den i to 3,5 
mm kontakter.
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Ha på deg hodetelefonene
Juster hodebåndet til riktig passform.

  
Tip

 • Etter bruk kan du brette sammen hodetelefonene for 
enkel oppbevaring.
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5 Teknisk 
informasjon

• Aktiv støyreduksjon: 
Tilbakekobling (to mikrofoner)

• Avspillingstid med ANC: 40 
timer

• Musikk- og taletid: Ubegrenset
• 1 x alkalisk AAA-batteri
• Advarsel om lavt batterinivå: 

tilgjengelig

Merknad

 • Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
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6 Merknad

Avhending av det gamle 
produktet og batteriet

  
Produktet er utformet og produsert med 
materialer og deler av svært høy kvalitet som 
kan resirkuleres og gjenbrukes.

 
Dette symbolet på et produkt betyr at 
produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.

  
Dette symbolet betyr at produktet inneholder 
batterier som omfattes av EU-direktiv 
2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig 
husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med hvor du kan levere 
inn elektriske og elektroniske produkter 
og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. 
Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri 
produktet og batteriene sammen med vanlig 
husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle 
produkter og batterier på riktig måte, bidrar du 
til å forhindre negative konsekvenser for helse 
og miljø.
Fjerne engangsbatteriene
Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se 
avsnittet Installere de medfølgende batteriene.
Miljøinformasjon
All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har 
forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre 
materialer : papp (eske), polystyrenskum (buffer) 
og polyetylen (poser, beskyttende skumlag).

Systemet består av materialer som 
kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det 
demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent 
med lokale bestemmelser før du kaster 
emballasjematerialer, oppbrukte batterier og 
gammelt utstyr.
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