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1 Vigtige sikker-
hedsinstruktio-
ner

Høresikkerhed

  
Fare

 • For at undgå høreskader skal du begrænse den tid, 
hvor du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke 
og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere 
lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for, at følgende retningslinjer overholdes, 
når du bruger headsettet.
• Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere 

tidsrum.
• Vær omhyggelig med ikke at justere 

lydstyrken kontinuerligt opad, efterhånden 
som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

• Undlad at skrue så højt op for lyden, at du 
ikke kan høre, hvad der foregår omkring 
dig.

• Du bør være ekstra forsigtig eller slukke 
midlertidigt i potentielt farlige situationer.

• Ekstremt lydtryk fra øre- og 
hovedtelefoner kan forårsage 
hørenedsættelse.

• Brug af hovedtelefoner med begge ører 
dækket under kørsel i bil kan ikke anbefales 
og kan være ulovligt ved kørsel i nogle 
områder.

• Af sikkerhedsmæssige grunde bør 
distraktioner fra musik eller telefonopkald 
undgås, mens der køres i trafikken eller i 
andre potentielt farlige omgivelser.

Generelle oplysninger
Advarsel

 • For at undgå brand eller stød: Hold altid dette 
produkt tørt. Udsæt det ikke for stærk varme fra 
varmeapparater eller direkte sollys.

 • Der må ikke placeres åben ild, som f.eks. tændte 
stearinlys, i nærheden af apparatet.

 • Undgå at nedsænke produktet i vand.
 • For at rengøre produktet: Brug et let fugtigt vaskeskind. 

Undgå at bruge rengøringsmidler, der indeholder 
alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler, da de kan 
beskadige produktet.

 • Skil ikke produktet ad.
 • Undgå at bruge eller opbevare produktet på et sted, 

hvor temperaturen er under 0 °C (32 °F) eller over 40 
°C (104 °F), da dette kan afkorte batterilevetiden.

 • Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
 • Strømstikket på AC/DC-adapteren bruges til at frakoble 

produktet og skal derfor kunne betjenes nemt.
 • Brug kun de medfølgende batterier.
 • Andre typer genopladelige eller alkaline-batterier kan 

ikke oplades med dette system.
 • Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må 

ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller 
lignende.

 • Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i 
nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig 
batterier i ild.
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2 Dit trådløse 
stetoskop

Hvad er der i kassen

 
*Philips trådløst stetoskop 

  
Dockingstation

 
Strømadapter

  
3,5 mm lydkabel

 
Optisk kabel

 
RCA-adapter

 
*Genopladeligt litiumionpolymerbatteri

 
Ekstra ørepropper (x 2 par)

  
Brugervejledning

  
Lynvejledning

Bemærk

 • *I pakker med to stetoskoper er der et ekstra 
stetoskop og batteri.
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Oversigt over stetoskopet

 
a Øreprop

b Indikator for trådløs/omgivende tilstand

c Knap til trådløs/omgivende tilstand

d Styring af balance mellem venstre/højre 
side

e Batteri

f Knap til lydstyrkekontrol

c

d

b

a

f
e

Oversigt over 
dockingstationen

 
a AUDIO IN

Lydindgang

b AUDIO IN/OPTICAL IN-kontakt

c Optisk indgang

d ATT-kontakt (dæmpning af 
lydindgangssignal)

e POWER
Tænd eller sluk for dockingstationen.

f Strømadapterstik

g Batteri opladningsstik

h Batteri opladningsindikator

i Stetoskop opladningsindikator

j Stetoskop opladningsstik 

k Equalizer (EQ) knap

l Equalizer (EQ) indikatorer
EQ 1: Stemmeforstærkning
EQ 2: Diskantforstærkning
EQ 3: Basforstærkning

c

d

b

a

e

f

g
h

i

j

k

l
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3 Kom godt i gang

Advarsel

 • Læs sikkerhedsinstruktionerne i afsnittet "Vigtige 
sikkerhedsinstruktioner", før du tilslutter og installerer 
stetoskopet.

Tilslutning

1. Tilslut lydenheden

Bemærk

 • Den strømførende dockingstation sender ikke noget 
lydsignal under opladning.

 • Du kan oplade ét stetoskop ad gangen.

Se følgende anvisninger for at tilslutte 
lydenheden og justere ATT.
Til TV'er eller andre enheder med 3,5 mm 
lydudgang:
• Slut den ene ende af det medfølgende 3,5 

mm lydkabel til dockingstationens 3,5 mm 
lydindgang og den anden ende til enhedens 
3,5 mm lydudgang.

• Skift til AUDIO IN.
• Skift ATT til 0dB (skift til -8dB, hvis 

lydstyrken er for høj).

 
Til TV'er eller andre enheder med RCA-udgang:

• Slut den ene ende af den medfølgende 
RCA-adapter til lydenhedens RCA-udgang 
og den anden ende til det medfølgende 3,5 
mm lydkabel. Slut den resterende ende af 
det 3,5 mm lydkabel til dockingstationens 
3,5 mm lydindgang.

• Skift til AUDIO IN og ATT til -8dB.

 
Til TV'er eller andre enheder med optisk 
udgang: 
• Slut den ene ende af det medfølgende 

optiske kabel til enhedens optiske udgang 
og den anden ende til dockingstationens 
optiske indgang.

• Skift til OPTICAL IN.

 
• Kontroller, at lydenheden er indstillet til 

PCM (se brugervejledningen til lydenheden 
for at få flere oplysninger).

 

L
R

PCM
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2. Tilslut strømadapteren

 
3. Juster inputtets lydstyrke
Korrekt brug kræver justering af stetoskopet og 
dit TV (med 3,5 mm lydudgang) til en optimal 
lydstyrke. 
1 På stetoskopet skal du sørge for, at 

lydstyrken er indstillet til medium til lav.
2 På TV’et skal du sørge for, at lydstyrken er 

indstillet til medium til høj.
 » Nu tændes dockingstationen 

automatisk.

3 Når lydstyrken er passende, holder du 
op med at justere TV’ets lydstyrke. Brug 
i stedet for stetoskopet til at justere 
lydstyrken.

Bemærk

 • Hvis TV’ets lydstyrke er for lav, tændes dockingstationen 
ikke.

 • Hvis TV’ets lydstyrke er relativt lav, slukkes 
dockingstation indimellem.

 • Hvis du hører baggrundsstøj i stetoskopet, skal du skrue 
op for TV’ets lydstyrke. 

Isæt de medfølgende 
batterier

Det første batteri
Stetoskopet leveres med et genopladeligt 
litiumionpolymerbatteri af høj kvalitet, der 
maksimerer batterilevetiden. Isæt/fjern det 
første batteri som følger :

  
 

Bemærk

 • Batteriets kapacitet aftager med tiden. Du kan 
bestille nye batterier hos Philips-servicecentre eller i 
onlinebutikker på www.shop.philips.com

Ekstra batteri
Det ekstra batteri forlænger driftstiden, når det 
første batteri skal genoplades. Isæt det ekstra 
batteri som følger :
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Oplad stetoskopet
Bemærk

 • Før stetoskopet anvendes første gang, oplades det 
medfølgende batteri i 5 timer for at opnå optimal 
batterikapacitet og -levetid.

 • Du kan oplade ét stetoskop ad gangen.
 • En fuld opladning tager normalt 2,5 timer.

1 Tænd for dockingstationen.
2 Anbring stetoskopet på dockingstationen.

 » Den orange LED-indikator for 
opladning lyser. Hvis det ekstra batteri 
er sat i opladningsstikket, vil det ekstra 
batteris orange LED-indikator for 
opladning også lyse.
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4 Brug af 
stetoskopet

Automatisk tænd/sluk
• Stetoskopet tænder automatisk, når du 

tager det i ørerne.
 » LED'en på stetoskopet lyser hvidt, og 

du hører et kort bip.
• Stetoskopet slukker automatisk, når du 

tager det ud af ørerne. Det forlænger 
batterilevetiden.

  
Bemærk

 • Kun venstre side af stetoskopet er fleksibelt.

Juster lydstyrken
Tryk på lydstyrkekontrolknappen på stetoskopet 
for at justere lydstyrken (se 'Oversigt over 
stetoskopet' på side 4).

ONOFF

Juster balancen mellem 
venstre og højre side
Du kan justere balancen mellem venstre og 
højre side, så begge ører hører lige godt (se 
'Oversigt over stetoskopet' på side 4).

Forstærk den omgivende lyd
Du kan trykke på mikrofonknappen for at slukke 
for lyden på TV'et og forstærke den omgivende 
lyd og samtaler (se 'Oversigt over stetoskopet' 
på side 4). Tryk på mikrofonknappen igen for at 
vende tilbage til lydenheden.

 
Equalizer (EQ)
Du kan trykke på EQ-knappen til at 
vælge mellem stemmeforstærkning EQ 1, 
diskantforstærkning EQ 2, basforstærkning EQ 3 
eller slå dem fra, så de passer til dine personlige 
lydpræferencer og giver dig den bedste 
lydkvalitet (se 'Oversigt over stetoskopet' på 
side 4).

Opbevaring og opladning af 
stetoskopet
Anbring stetoskopet i dockingstationen efter 
brug. Dette vil forhindre beskadigelse af 
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øretelefonerne og holde stetoskopet fuldt 
opladet.
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5 LED- og 
lydindikator

LED-indikator
Beskrivelse Status LED
Batteri Ingen opladning Fra

Oplader Den 
orange 
LED 
lyser.

Opladet Hvid
Dockingstation Til Den 

hvide 
LED 
lyser.

Fra Fra
Oplader Den 

orange 
LED 
lyser.

Opladet Hvid
Sluttet til ste-
toskopet

Hvid

Søger Den 
hvide 
LED 
lyser.

Equalizer (EQ) Til Hvid
Fra Fra

Stetoskop Fra Fra
Trådløs tilstand Hvid
Omgivende 
tilstand

Orange

Forbindelsen 
afbrudt

Den 
hvide 
LED 
lyser.

Lavt batterini-
veau

Den 
orange 
LED 
lyser.

Lydindikator
Status Lydsignal
Stetoskopet er tændt. 1 kort bip
Lavt batteriniveau 1 bip i minuttet (i 

4 minutter)
Batteriet er snart fladt. 2 bip
Nået maks./min. lydniveau. 1 langt bip
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6 Rengøring og 
vedligeholdelse

Rengør stetoskopet og 
dockingstationen

1 Sørg for, at dockingstationen er taget ud af 
stikkontakten.

2 Brug en let fugtet klud til at rengøre 
produktet forsigtigt.

Rens ørepropperne

1 Tag forsigtigt ørepropperne af stetoskopet.
2 Rens ørepropperne i varmt sæbevand.
3 Tør ørepropperne grundigt.

Bemærk

 • Ørepropperne skal udskiftes med regelmæssige 
mellemrum. Du kan bestille nye ørepropper hos Philips-
servicecentre eller i onlinebutikker på www.shop.
philips.com
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7 Tilbehør
Brug kun originalt tilbehør. Du kan bestille 
ekstra tilbehør hos Philips-servicecentre eller 
i onlinebutikker på www.shop.philips.com til 
udskiftning.

 
Ekstra oplader (SSA5CS)

  
Stetoskop (SSA5HS)

 
Genopladeligt litiumpolymerbatteri (SSA5BA)

 
Ørepropper (SSA5ET)
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8 Tekniske data
Generelle specifikationer og funktioner
• Musiktid: Min. 5 timer 
• Standbytid: Op til 7.000 timer
• Normtid for en fuld opladning: 2,5 timer
• Dækningsområde: Op til 50 meter (164 

fod)
• Kontakt til optisk indgang/3,5 mm indgang
• Løsning til 2,4 GHz-radiofrekvensbåndet
• Automatisk tænd/sluk
• Lyddæmper til/fra
• Ekstra stik til opladning af andet batteri
• Equalizer (EQ) x 3
Batteri
• Genopladeligt litiumionpolymerbatteri (3,7 

V, 350 mAh)
Adapter
• Philips: SVV-005-050-055-A2, indgang: 100-

240V~, 50/60 Hz, udgang: 5 Vdc 550 mA
Vægt og dimensioner
• Stetoskop: 65 gram 

216,1 x 158,9 x 21,5 mm (H x B x D) 
• Dockingstation: 120 gram

41,2 x 123,0 x 100,2 mm (H x B x D)

Bemærk

 • Specifikationerne kan ændres uden varsel.
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9 Meddelelse

Overensstemmelseserklæring
Herved erklærer Gibson Innovations, at dette 
produkt overholder de væsentlige krav og andre 
relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. 
Du kan se overensstemmelseserklæringen på 
www.p4c.philips.com.

Overholdelse af EMF
Dette produkt overholder alle branchens 
gældende standarder og regler angående 
eksponering for elektromagnetiske felter.

Bortskaffelse af udtjente 
produkter og batterier

  
Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af 
materialer og komponenter af høj kvalitet, som 
kan genbruges.

 
Dette symbol på et produkt betyder, at 
produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/
EU.

  
Dette symbol betyder, at produktet indeholder 
batterier omfattet af EU-direktivet 2013/56/
EU, som ikke må bortskaffes sammen med 
almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg reglerne for dit lokale 
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske 
produkter og batterier. Følg lokale regler, 
og bortskaf aldrig produktet og batterierne 
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt 
bortskaffelse af udtjente produkter og batterier 
hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning 
af miljøet og menneskers helbred.
Udtagning af engangsbatterier
Se afsnittet "Isætning af de medfølgende 
batterier", hvis du vil udtage engangsbatterierne.
Miljøoplysninger
Alt unødig emballage er udeladt. Emballagen 
er forenklet og består af tre materialer : Pap 
(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen 
(poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, 
hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de 
lokale regler angående udsmidning af emballage, 
brugte batterier og gammelt udstyr.
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10 Ofte stillede 
spørgsmål 
(FAQ)

Jeg kan ikke høre noget.
 • Sørg for, at du har tilsluttet strømkilden 

og adapteren korrekt (se '1. Tilslut 
lydenheden' på side 5).

 • Sørg for, at du har justeret lydstyrken til et 
passende niveau.

 • Sørg for, at batterierne er opladet og sat 
korrekt i batteriopladningsstikket (se 'Isæt 
de medfølgende batterier' på side 6).

 • Kontroller, at LED'en på dockingstationen 
lyser hvidt.

 • Batterierne er defekte. Køb nye med 
samme specifikationer.

 • For lydenheder med optisk udgang skal 
du sørge for, at lydenheden er indstillet til 
PCM (se brugervejledningen til lydenheden 
for at få flere oplysninger).

 
Lyden er forvrænget.
 • Lydniveauet for lydkilden er indstillet for 

højt. 
 • Stetoskopet er næsten uden for 

rækkevidde. Flyt det tættere på 
dockingstationen.

 • Stetoskopet udsættes for interferens 
fra elektriske apparater i nærheden. Flyt 
dockingstationen væk fra disse.

 • Stetoskopet befinder sig på et sted med 
tykke vægge. Flyt dockingstationen væk fra 
disse.

 • Juster ATT-indstillingen (se 'Oversigt over 
dockingstationen' på side 4).

 • Juster lydstyrken på lydenheden.
 
Når jeg bevæger hovedet, hører jeg 
forstyrrende støj.
Interferens kan skyldes en anden trådløs enhed 
som f.eks. Bluetooth-, Wi-Fi-, eller 2,4 GHz-

enheder eller routere. Flyt den trådløse enhed 
væk.
 
Lydkvaliteten er dårlig.
 • Stetoskopet er uden for rækkevidde. 

Gør afstanden mellem stetoskopet og 
lydenheden mindre, eller fjern eventuelle 
forhindringer mellem dem.

 • Juster ATT-indstillingen (se 'Oversigt over 
dockingstationen' på side 4).

 • Juster lydstyrken på lydenheden.
 
Jeg kan kun høre lyden i det ene øre.
Kontroller, at du har justeret balancen mellem 
venstre og højre side (se 'Oversigt over 
stetoskopet' på side 4).
 
Specifikationen viser et dækningsområde på 
50 meter (164 fod). Hvorfor er den faktiske 
rækkevidde kortere?
Dækningsområdet begrænses af forhindringer 
som f.eks. tykke vægge, døre eller et loft. Flyt 
stetoskopet tættere på dockingstationen.
 
Hvis du ønsker yderligere support, kan du gå 
til www.philips.com/support.
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