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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
Forsiktig

 • For å unngå fare for brann eller støt: Sørg alltid for at 
produktet er tørt. Du må du ikke utsette produktet for 
sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.

 • Ikke sett flammekilder, f.eks. stearinlys, på produktet.
 • Produktet må ikke senkes ned i vann.
 • For å rengjøre produktet: Bruk et lett fuktet pusseskinn. 

Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, 
sprit, ammoniakk eller skuremiddel ettersom de kan 
skade produktet.

 • Ikke ta fra hverandre produktet.
 • Ikke bruk eller oppbevar produktet på et sted der 

temperaturen er under 0 °C (32 °F) eller over 40 °C 
(104 °F), ettersom dette kan redusere batterilevetiden.

 • Produktet må ikke utsettes for drypping eller sprut.
 • Støpselet til AC/DC-adapteren brukes som 

frakoblingsenhet, og frakoblingsenheten skal være lett 
tilgjengelig.

 • Bruk bare batteriene som følger med.
 • Andre typer oppladbare eller alkaliske batterier kan ikke 

lades opp med dette systemet.
 • Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke 

utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
 • Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys 

eller flammer. Brenn aldri batteriene.
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2 Ditt trådløse 
stetoskop

Innholdet i esken

 
*Philips trådløst stetoskop 

  
Dokkingstasjon

 
Strømadapter

  
3,5 mm lydkabel

 
Optisk kabel

 
RCA-adapter

 
*oppladbart litium-polymer-batteri

 
Ekstra øreputer (x 2 par)

  
Brukerhåndbok

  
Hurtigveiledning

Merknad

 • *I pakker med to stetoskoper finnes det ekstra 
stetoskop og batteri.
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Oversikt over stetoskopet

 
a Øredeksel

b Trådløs modusindikator / 
omgivelsesmodusindikator

c Trådløs modusknapp / 
omgivelsesmodusknapp

d Venstre/høyre balansekontroll

e Batteri

f Volumkontrollknapp

c

d

b

a

f
e

Oversikt over 
dokkingstasjonen

 
a AUDIO IN

Lydinngang

b AUDIO IN/OPTICAL IN-bryter

c Optisk inngang

d ATT-bryter (demping av lydinngangssignal)

e POWER
Slå strømmen til dokkingstasjonen av eller 
på.

f Strømadapterkontakt

g Ladespor for batteri

h Ladeindikasjon for batteri

i Ladeindikasjon for stetoskop

j Ladespor for stetoskop 

k Equalizerknapp (EQ)

l Equalizerindikatorer (EQ)
EQ 1: stemmefokus
EQ 2: diskantforsterkning
EQ 3: bassforsterkning

c

d

b

a

e

f

g
h

i

j

k

l
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3 Komme i gang

Forsiktig

 • Kontroller at du har lest sikkerhetsinstruksjonene i 
avsnittet Viktige sikkerhetsinstruksjoner før du kobler til 
og installerer stetoskopet.

Koble til

1. Koble til lydenheten

Merknad

 • Den energigivende dokkingstasjonen sender ikke 
lydsignal ved lading.

 • Du kan lade ett stetoskop hver gang.

Se de følgende instruksjonene for å koble til 
lydenheten og justere ATT.
For TV-er eller andre enheter med 3,5 mm 
lydutgang:
• koble den ene enden av den medfølgende 

3,5 mm lydkabelen til den 3,5 mm 
lydinngangen på dokkingstasjonen og den 
andre enden til den 3,5 mm lydutgangen.

• bytt til AUDIO IN.
• bytt ATT til 0dB (bytt til -8dB hvis 

lydvolumet er for høyt).

 
For TV-er eller andre enheter med RCA-utgang:

• koble den ene enden av den medfølgende 
RCA-adapteren til RCA-utgangen på 
lydenheten og den andre enden til den 
medfølgende 3,5 mm lydkabelen. koble 
den gjenværende enden av den 3,5 mm 
lydkabelen til den 3,5 mm lydinngangen på 
dokkingstasjonen.

• bytt til AUDIO IN og ATT til -8dB.

 
For TV-er eller andre enheter med optisk 
utgang: 
• koble den ene enden av den medfølgende 

optiske kabelen til den optiske utgangen 
på enheten, og den andre enden til den 
optiske inngangen på dokkingstasjonen.

• bytt til OPTICAL IN.

 
• kontroller at lydenheten er satt til PCM (se 

i brukerhåndboken til lydenheten hvis du 
vil ha informasjon).

 

L
R

PCM
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2. Koble til strømadapteren

 
3. Justere inngangsvolumet
For riktig virkemåte må du kontrollere at du 
justerer stetoskopet og TV-en (med 3,5 mm 
lydutgang) til et optimalt lydvolumnivå. 
1 På stetoskopet må du kontrollere at 

volumet er satt til middels til lavt nivå.
2 På TV-en må du kontrollere at volumet er 

satt til middels til høyt nivå.
 » Dokkingstasjonen slår seg nå på 

automatisk.

3 Når volumnivået er godt nok, kan du 
slutte å justere volumnivået på TV-en. Bruk 
stetoskopet til å justere volumnivået i 
stedet.

Merknad

 • Hvis volumnivået på TV-en er for lavt, vil 
dokkingstasjonen ikke slå seg på.

 • Hvis volumnivået på TV-en er satt til relativt lavt, vil 
dokkingstasjonen slå seg av innimellom.

 • Hvis du hører bakgrunnsstøy i stetoskopet, skrur du 
opp volumet på TV-en. 

Installere de medfølgende 
batteriene

Det første batteriet
Stetoskopet leveres med et oppladbart litium-
polymer-batteri av høy kvalitet for å maksimere 
batteriets levetid. Sett inn / fjern det første 
batteriet som vist nedenfor:

  
 

Merknad

 • Over tid vil batteriets kapasitet reduseres. Du kan 
bestille nye batterier på Philips' servicesentre eller på 
nettbutikker på www.shop.philips.com

Det ekstra batteriet
Den ekstra batteriet forlenger driftstiden når 
det første batteriet må lades. Sett inn et ekstra 
batteri som vist nedenfor:
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Lade stetoskopet
Merknad

 • Før du bruker stetoskopet for første gang, skal det 
medfølgende batteriet lades i fem timer, slik at optimal 
batterikapasitet og batterilevetid oppnås.

 • Du kan lade ett stetoskop hver gang.
 • Det tar vanligvis 2,5 timer å lade stetoskopet helt opp.

1 Slå på dokkingstasjonen.
2 Plasser stetoskopet på dokkingstasjonen.

 » Den oransje LED-lampen for lading 
blinker. Hvis et ekstra batteri er inne 
i ladesporet, vil i tillegg den oransje 
LED-lampen for lading av det ekstra 
batteriet blinke.
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4 Bruke 
stetoskopet

Slås automatisk av/på
• Stetoskopet slås automatisk på når du 

plasserer det i ørene.
 » LED-lampen på stetoskopet lyser hvitt, 

og du hører et kort pip.
• Stetoskopet slås av automatisk når du 

tar det vekk fra ørene. Dette gir lengre 
batterilevetid.

  
Merknad

 • Bare den venstre siden av stetoskopet er fleksibelt.

Justere volumet
Trykk på volumknappen på stetoskopet for å 
justere volumet (se 'Oversikt over stetoskopet' 
på side 4).

ONOFF

Justere venstre/høyre-
balansen
Du kan justere venstre/høyre-balansen slik at du 
hører godt på begge ørene (se 'Oversikt over 
stetoskopet' på side 4).

Forsterke miljølyden
Du kan trykke på mikrofonknappen for å slå 
av lyden på TV-en og forsterke miljølydene og 
samtalene (se 'Oversikt over stetoskopet' på 
side 4). Trykk på mikrofonknappen på nytt for å 
gå tilbake til lydenheten.

 
Equalizer (EQ)
Du kan trykke på EQ-knappen for å velge 
mellom stemmefokus EQ 1, diskantforsterkning 
EQ 2, bassforsterkning EQ 3 eller av, slik at 
du finner lyden du foretrekker og får den 
den beste lydkvaliteten (se 'Oversikt over 
stetoskopet' på side 4).

Oppbevare og lade 
stetoskopet
Sett stetoskopet i dokkingstasjonen etter bruk. 
Dette vil forhindre skade på øreproppene og 
sørge for at stetoskopet fullades.
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5 LED- og 
lydindikasjon

LED-indikator
Beskrivelse Status LED-lampe
Batteri Ingen lading Av

Lading Oransje 
LED-lampe 
blinker.

Ladet Hvit
Dokkingstasjon På Hvit 

LED-lampe 
blinker.

Av Av
Lading Oransje 

LED-lampe 
blinker.

Ladet Hvit
Koblet til steto-
skopet

Hvit

Søker Hvit 
LED-lampe 
blinker.

Equalizer (EQ) På Hvit
Av Av

Stetoskop Av Av
Trådløs modus Hvit
Omgivelsesmo-
dus

Oransje

Forbindelse brutt Hvit 
LED-lampe 
blinker.

Lavt batterinivå Oransje 
LED-lampe 
blinker.

Lydindikasjon
Status Lydsignal
Stetoskopet er slått på. Ett kort pip
Lavt batterinivå 1 pip per minutt (i 

4 minutter)
Batteriet er snart tomt. 2 pip
Maks./min. volumnivå er 
nådd.

Ett langt pip
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6 Vern og 
vedlikehold

Rengjøre stetoskopet og 
dokkingstasjonen

1 Kontroller at dokkingstasjonen er koblet fra 
strømkilden.

2 Bruk en fuktig klut til å rengjøre produktet 
forsiktig.

Rengjøre øreputene

1 Fjern øreputene forsiktig fra stetoskopet.
2 Rengjør øreputene med varmt såpevann.
3 Tørk øreputene grundig.

Merknad

 • Øreputene må skiftes ut jevnlig. Du kan bestille nye 
øreputer på Philips' servicesentre eller på nettbutikker 
på www.shop.philips.com



11NO

7 Tilbehør
Bruk bare originalt tilbehør. Når det er 
nødvendig med utskifting, kan du bestille ekstra 
tilbehør på Philips' servicesentre eller på 
nettbutikker på www.shop.philips.com.

 
Ekstra lader (SSA5CS)

  
Stetoskop (SSA5HS)

  
Oppladbart litium-polymer-batteri (SSA5BA)

 
Øreputer (SSA5ET)
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8 Teknisk 
informasjon

Generelle spesifikasjoner og funksjoner
• Musikktid: minimum 5 timer 
• Standby-tid: opptil 7000 timer
• Normal tid for full lading: 2,5 timer
• Driftsrekkevidde: opptil 50 meter
• Optisk inngang / 3,5 mm inngangsbryter
• 2,4 G RF-løsning
• Strøm slås automatisk av/på
• Demper av/på
• Ekstra spor for lading av ekstra batteri
• Equalizer (EQ) x 3
Batteri
• Oppladbart litium-polymer-batteri (3,7 V 

350 mAh)
Adapter
• Philips: SVV-005-050-055-A2, inngang: 

100–240 V~, 50/60 Hz, utgang: 5 V DC 
550 mA

Mål og vekt
• Stetoskop: 65 gram 

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

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

Merknad

 • Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
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9 Merknad

Samsvarserklæring
Gibson Innovations erklærer herved at 
dette produktet er i samsvar med de 
grunnleggende kravene og øvrige relevante 
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner 
samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Samsvar med EMF
Dette produktet overholder alle aktuelle 
standarder og forskrifter for eksponering for 
elektromagnetiske felt.

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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10 Vanlige spørsmål
Jeg hører ingen lyd.
 • Kontroller at du har koblet til strømkilden 

og strømadapteren riktig (se '1. Koble til 
lydenheten' på side 5).

 • Kontroller at du har satt volumet til et 
passende nivå.

 • Kontroller at batteriene er ladet og satt 
inn skikkelig i batteriladingssporene (se 
'Installere de medfølgende batteriene' på 
side 6).

 • Kontroller at LED-lampen på 
dokkingstasjonen lyser hvitt.

 • Batteriene er defekte. Kjøp nye med 
samme spesifikasjoner.

 • For lydenheter med optisk utgang må du 
kontrollere at lydenheten er satt til PCM 
(se i brukerhåndboken til lydenheten hvis 
du vil ha informasjon).

Lyden er forvrengt.
 • Volumet på lydkilden er for høyt. 
 • Stetoskopet er nesten utenfor rekkevidde. 

Flytt det nærmere dokkingstasjonen.
 • Stetoskopet får interferens fra 

elektriske apparater i nærheten. Flytt 
dokkingstasjonen vekk fra dem.

 • Stetoskopet er på et sted med tykke 
vegger. Flytt dokkingstasjonen vekk fra dem.

 • Juster ATT-innstillingen (se 'Oversikt over 
dokkingstasjonen' på side 4).

 • Juster volumet på lydenheten.
Jeg hører interferens når jeg beveger på hodet.
Forstyrrelsene kan være forårsaket av andre 
trådløse enheter, for eksempel Bluetooth-, 
Wi-Fi-, ruter- eller 2,4 GHz-enheter. Flytt den 
trådløse enheten lenger unna slike enheter.
Lydkvaliteten er dårlig.
 • Stetoskopet er utenfor rekkevidde. 

Reduser avstanden mellom stetoskopet og 
lydenheten, eller fjern hindringene mellom 
dem.

 • Juster ATT-innstillingen (se 'Oversikt over 
dokkingstasjonen' på side 4).

 • Juster volumet på lydenheten.

Jeg har bare lyd på ett øre.
Kontroller at du har justert venstre/høyre-
balansen (se 'Oversikt over stetoskopet' på side 
4).
Spesifikasjonen viser en driftsrekkevidde på 
50 meter. Hvorfor er den faktiske rekkevidden 
kortere?
Driftsrekkevidden begrenses av hindringer som 
tykke vegger, dører eller tak. Flytt stetoskopet 
nærmere dokkingstasjonen.
Hvis du vil ha ytterligere støtte, kan du gå til 
www.philips.com/support.
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