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1 Important safety 
instructions

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
Varoitus

 • Tulipalon tai sähköiskun välttäminen: pidä tuote aina 
kuivana. Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai 
suoralle auringonvalolle.

 • Älä aseta laitteen päälle avotulta, kuten palavia 
kynttilöitä.

 • Älä upota tuotetta veteen.
 • Tuotteen puhdistaminen: käytä kostutettua säämiskää. 

Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, 
spriitä, ammoniakkia tai hankaavia aineita, sillä ne voivat 
vahingoittaa tuotetta.

 • Tuotetta ei saa purkaa itse.
 • Älä käytä tai säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila 

on alle 0 °C tai yli 40 °C, sillä se saattaa lyhentää akun 
käyttöikää.

 • Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
 • Verkkolaitteen verkkopistokkeella katkaistaan laitteesta 

virta. Huolehdi, että se on helposti käytettävissä.
 • Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
 • Laitteella ei voi ladata muuntyyppisiä ladattavia akkuja 

tai alkaliakkuja.
 • Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille 

lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
 • Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, 

auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja 
polttamalla.
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2 Langaton 
stetoskooppi

Toimituksen sisältö

 
*Philipsin langaton stetoskooppi 

  
Telakointiasema

 
Verkkolaite

  
3,5 mm äänijohto

 
Optinen kaapeli

 
RCA-sovitin

 
*Ladattava litium-polymeeriakku

 
Varakorvatyynyt (kaksi paria)

  
Käyttöopas

  
Pikaopas

Huomautus

 • *Kahden stetoskoopin pakkauksissa on toinen 
stetoskooppi ja toinen akku.
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Stetoskoopin yleiskuvaus

 
a Korvatyyny

b Langattoman tilan / ympäristötilan 
merkkivalo

c Langattoman tilan / ympäristötilan painike

d Tasapainon säätö (vasen/oikea)

e Akku

f Äänenvoimakkuuden säätöpainike

c

d

b

a

f
e

Telakointiaseman yleiskuvaus

 
a AUDIO IN

Äänitulo

b AUDIO IN/OPTICAL IN-kytkin

c Optinen tulo

d ATT (äänitulosignaalin vaimennus) -kytkin

e POWER
Telakointiaseman virran kytkeminen tai 
katkaiseminen.

f Verkkolaitteen liitäntä

g Akun latauspaikka

h Akkuvirran ilmaisin

i Stetoskoopin latausilmaisin

j Stetoskoopin latauspaikka 

k Taajuuskorjaimen (EQ) painike

l Taajuuskorjaimen (EQ) merkkivalot
EQ 1: puheäänen korostus
EQ 2: diskanttitehostus
EQ 3: bassotehostus

c

d

b

a

e

f

g
h

i

j

k

l
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3 Aloittaminen

Varoitus

 • Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä 
turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat 
stetoskoopin.

Liitännät

1. Liitä äänentoistolaite

Huomautus

 • Lataava telakointiasema ei lähetä äänisignaalia, kun lataus 
on käynnissä.

 • Voit ladata yhtä stetoskooppia kerrallaan.

Liitä äänentoistolaite ja säädä ATT seuraavien 
ohjeiden mukaisesti.
Jos käytät televisiota tai muuta laitetta, jossa on 
3,5 mm:n äänilähtö:
• Liitä mukana toimitetun 3,5 mm:n 

äänikaapelin toinen pää telakointiaseman 
3,5 mm:n äänituloon ja toinen pää 3,5 
mm:n äänilähtöön.

• Vaihda AUDIO IN -tilaan.
• Muuta ATT-asetukseksi 0dB (-8dB, jos 

äänenvoimakkuus on liian suuri).

 

Jos käytät televisiota tai muuta laitetta, jossa on 
RCA-lähtö:
• Liitä mukana toimitetun RCA-sovittimen 

toinen pää äänentoistolaitteen RCA-
lähtöön ja toinen pää laitteen mukana 
toimitettuun 3,5 mm:n äänikaapeliin. Liitä 
3,5 mm:n äänikaapelin jäljelle jäänyt pää 
telakointiaseman 3,5 mm:n äänituloon.

• Vaihda AUDIO IN-tilaan ja muuta ATT-
asetukseksi -8dB.

 
Jos käytät televisiota tai muuta laitetta, jossa on 
optinen lähtö: 
• Liitä mukana toimitetun optisen kaapelin 

toinen pää laitteen optiseen äänilähtöön 
ja toinen pää telakointiaseman optiseen 
tuloliitäntään.

• Vaihda OPTICAL IN -tilaan.

 
• Varmista, että äänentoistolaite on 

asetettu PCM-tilaan (katso lisätietoja 
äänentoistolaitteen käyttöoppaasta).

 

L
R

PCM
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2. Verkkolaitteen liittäminen

 
3. Äänenvoimakkuuden säätäminen
Varmista laitteen moitteeton toiminta säätämällä 
stetoskoopin ja television (jossa on 3,5 mm:n 
äänilähtö) äänenvoimakkuudet optimaalisiksi. 
1 Säädä stetoskoopin äänenvoimakkuus 

keskitasolle tai sitä alemmaksi.
2 Säädä television äänenvoimakkuus 

keskitasolle tai sitä korkeammaksi.
 » Telakointiasema käynnistyy nyt 

automaattisesti.

3 Kun äänenvoimakkuus on tarpeeksi hyvä, 
lopeta television äänenvoimakkuuden 
säätäminen. Säädä äänenvoimakkuutta sen 
sijaan stetoskoopista.

Huomautus

 • Jos television äänenvoimakkuus on liian alhainen, 
telakointiasema ei käynnisty.

 • Jos television äänenvoimakkuus on suhteellisen alhainen, 
telakointiaseman virta katkeaa ajoittain.

 • Jos kuulet stetoskoopista taustakohinaa, lisää television 
äänenvoimakkuutta. 

Asenna laitteen mukana 
toimitetut paristot

Pääakku
Stetoskoopin mukana toimitetaan laadukas 
ladattava litium-polymeeriakku, jossa on pitkä 
käyttöikä. Aseta/irrota pääakku seuraavasti:

  
 

Huomautus

 • Akun kapasiteetti heikkenee ajan myötä. Voit tilata uusia 
akkuja Philipsin palvelukeskuksista tai verkkokaupasta 
osoitteessa www.shop.philips.com

Vara-akku
Vara-akku pidentää laitteen käyttöaikaa, 
kun pääakku pitää ladata. Aseta vara-akku 
latausasemaan seuraavasti:
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Stetoskoopin lataaminen
Huomautus

 • Pidennä laitteen mukana toimitetun akun kapasiteettia 
ja käyttöikää lataamalla sitä viiden tunnin ajan ennen 
ensimmäistä käyttökertaa.

 • Voit ladata yhtä stetoskooppia kerrallaan.
 • Yleensä lataaminen kestää 2,5 tuntia.

1 Kytke telakointiaseman virta.
2 Aseta stetoskooppi telakointiasemaan.

 » Oranssi latauksen merkkivalo vilkkuu. 
Jos vara-akku on latausasemassa, sen 
oranssi latauksen merkkivalo vilkkuu 
myös.
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4 Stetoskoopin 
käyttö

Automaattinen käynnistys ja 
sammutus
• Stetoskooppi kytkeytyy käyttöön 

automaattisesti, kun asetat sen korvillesi.
 » Stetoskoopin LED-merkkivalo muuttuu 

valkoiseksi ja kuulet lyhyen äänimerkin.
• Stetoskooppi kytkeytyy pois käytöstä 

automaattisesti, kun nostat sen pois 
korviltasi. Tämä pidentää akun käyttöikää.

  
Huomautus

 • Ainoastaan stetoskoopin vasen puoli on joustava.

Äänenvoimakkuuden 
säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta (katso 
'Stetoskoopin yleiskuvaus' sivulla 4) 
painamalla stetoskoopin äänenvoimakkuuden 
säätöpainiketta.

ONOFF

Tasapainon säätäminen 
(vasen/oikea)
Voit säätää vasemman ja oikean kanavan 
tasapainoa, jotta ääni kuuluisi hyvin molemmissa 
korvissa (katso 'Stetoskoopin yleiskuvaus' sivulla 
4).

Ympäristön äänien 
vahvistaminen
Voit sammuttaa television äänen vahvistaaksesi 
ympäristön ääniä ja puheääntä painamalla 
mikrofonipainiketta (katso 'Stetoskoopin 
yleiskuvaus' sivulla 4). Voit palata käyttämään 
äänentoistolaitetta painamalla uudelleen 
mikrofonipainiketta.

 
Taajuuskorjain (EQ)
Painamalla EQ-painiketta voit valita puheäänen 
korostuksen EQ 1, diskanttitehostuksen EQ 
2 tai bassotehostuksen EQ 3 tai poistaa ne 
käytöstä omien mieltymystesi mukaan. Näin 
takaat parhaan mahdollisen äänenlaadun (katso 
'Stetoskoopin yleiskuvaus' sivulla 4).
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Stetoskoopin säilyttäminen ja 
lataaminen
Aseta stetoskooppi telakointiasemaan 
käytön jälkeen. Näin estetään korvatyynyjen 
vaurioituminen ja stetoskoopin akku pysyy 
täyteen ladattuna.
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5 Merkkivalot ja 
-äänet

LED-ilmaisimet
Kuvaus Tila Merkkivalo
Akku Ei latausta Pois

Lataaminen Oranssi 
merkkivalo 
vilkkuu.

Ladattu Valkoinen
Telakointiasema Käytössä Valkoinen 

merkkivalo 
vilkkuu.

Pois Pois
Lataaminen Oranssi 

merkkivalo 
vilkkuu.

Ladattu Valkoinen
Liitetty stetoskoop-
piin

Valkoinen

Haku Valkoinen 
merkkivalo 
vilkkuu.

Taajuuskorjain 
(EQ)

Käytössä Valkoinen
Pois Pois

Stetoskooppi Pois Pois
Langaton tila Valkoinen
Ympäristötila Oranssi
Yhteys katkennut Valkoinen 

merkkivalo 
vilkkuu.

Alhainen akun 
virtataso

Oranssi 
merkkivalo 
vilkkuu.

Äänimerkit
Tila Äänisignaali
Stetoskooppi on 
käytössä.

1 lyhyt äänimerkki

Alhainen akun virtataso 1 äänimerkki 
minuutissa (4:n 
minuutin ajan.)

Akun virta on lähes 
lopussa.

2 äänimerkkiä

Suurin/pienin 
äänenvoimakkuus 
saavutettu

1 pitkä äänimerkki
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6 Huoltotoimen-
piteet

Stetoskoopin ja 
telakointiaseman 
puhdistaminen

1 Varmista, että telakointiasema on irrotettu 
virtalähteestä.

2 Puhdista tuote varovasti kevyesti 
kostutetulla liinalla.

Korvatyynyjen puhdistaminen

1 Irrota korvatyynyt varovasti stetoskoopista.
2 Puhdista korvatyynyt lämpimällä 

saippuavedellä.
3 Kuivaa korvatyynyt huolellisesti.

Huomautus

 • Korvatyynyt on vaihdettava säännöllisesti. Voit tilata 
uusia korvatyynyjä Philipsin palvelukeskuksista tai 
verkkokaupasta osoitteessa www.shop.philips.com
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7 Lisätarvikkeet
Käytä vain alkuperäistä lisävarusteita. Voit tilata 
lisävarusteita Philipsin palvelukeskuksista tai 
verkkokaupasta osoitteessa 
www.shop.philips.com

 
Lisälaturi (SSA5CS)

  
Stetoskooppi (SSA5HS)

 
Ladattava litium-polymeeriakku (SSA5BA)

 
Korvatyynyt (SSA5ET)
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8 Tekniset tiedot
Yleiset tiedot ja ominaisuudet
• Toistoaika: vähintään 5 tuntia 
• Valmiusaika: jopa 7 000 tuntia
• Täysi lataus tavallisesti 2,5 tunnissa
• Toimintasäde: jopa 50 metriä
• Optisen tulon / 3,5 mm:n tulon kytkin
• 2,4 G RF-laite
• Automaattinen virrankytkentä ja -katkaisu
• Vaimennin käytössä / pois käytöstä
• Ylimääräinen latauspaikka toiselle akulle
• Taajuuskorjain (EQ) x 3
Akku
• Ladattava litium-polymeeriakku (3,7 V, 350 

mAh)
Verkkolaite
• Philips: SVV-005-050-055-A2, tulo: 100–240 

V~, 50/60 Hz, lähtö: 5 V DC 550 mA
Paino ja mitat
• Stetoskooppi: 65 grammaa 

216,1 x 158,9 x 21,5 mm (K x L x S) 
• Telakointiasema: 120 grammaa

41,2 x 123,0 x 100,2 mm (K x L x S)

Huomautus

 • Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
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9 Huomautus

Vaatimustenmukai-suus-va-
kuu-tus
Gibson Innovations vakuuttaa täten, että 
tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY 
oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien 
direktiivin muiden säännösten mukainen. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa 
www.p4c.philips.com.

EMF-standardin vaatimus- 
tenmukaisuus
Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia 
kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

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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10 Usein kysytyt 
kysymykset

Ääntä ei kuulu.
 • Varmista, että virtalähde ja verkkolaite 

on kytketty oikein (katso '1. Liitä 
äänentoistolaite' sivulla 5).

 • Varmista, että äänenvoimakkuus on 
säädetty sopivalle tasolle.

 • Varmista, että akut on ladattu ja asetettu 
oikein latauspaikkoihin (katso 'Asenna 
laitteen mukana toimitetut paristot' sivulla 
6).

 • Tarkista, palaako telakointiaseman LED-
merkkivalo valkoisena.

 • Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet, 
joissa on samat tekniset tiedot.

 • Äänentoistolaitteet, joissa on optinen 
lähtö: varmista, että äänentoistolaite on 
asetettu PCM-tilaan (katso lisätiedot 
äänentoistolaitteen käyttöoppaasta).

 
Ääni on vääristynyt.
 • Äänilähteen äänenvoimakkuuden taso on 

asetettu liian korkeaksi. 
 • Stetoskooppi on lähes toiminta-

alueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs 
telakointiasemaa.

 • Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät 
stetoskooppia. Siirrä telakointiasema 
kauemmas niistä.

 • Stetoskooppi on paikassa, jossa seinät ovat 
paksut. Siirrä telakointiasema kauemmas 
niistä.

 • Säädä ATT-asetusta (katso 
'Telakointiaseman yleiskuvaus' sivulla 4).

 • Säädä äänentoistolaitteen 
äänenvoimakkuutta.

 
Kuulen häiritsevää ääntä, kun liikutan päätäni.
Häiriöt voivat johtua jostakin muusta langatonta 
yhteyttä käyttävästä laitteesta, kuten Bluetooth- 
tai Wi-Fi-laitteesta, reitittimestä tai 2,4 GHz:n 
-laitteista. Siirrä langaton laite kauemmas.

 
Äänenlaatu on heikko.
 • Stetoskooppi on toiminta-alueen 

ulkopuolella. Tuo stetoskooppi ja 
äänentoistolaite lähemmäs toisiaan tai 
poista niiden välillä olevat esteet.

 • Säädä ATT-asetusta (katso 
'Telakointiaseman yleiskuvaus' sivulla 4).

 • Säädä äänentoistolaitteen 
äänenvoimakkuutta.

 
Ääni kuuluu vain toisella korvalla.
Varmista, että olet säätänyt vasemman ja oikean 
kanavan tasapainon (katso 'Stetoskoopin 
yleiskuvaus' sivulla 4) oikein.
 
Teknisissä tiedoissa mainittu kantama on 50 
metriä. Miksi todellinen kantama on lyhyempi?
Esteet, kuten paksut seinät, ovet tai katto, 
rajoittavat kuuluvuutta. Siirrä stetoskooppi 
lähemmäs telakointiasemaa.
 
Lisätietoja tukipalvelusta on osoitteessa www.
philips.com/support.
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