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1 Viktiga säker-
hetsinstruktio-
ner

Skydda hörseln

  
Fara

 • Du undviker hörselskador genom att använda 
hörlurarna med hög volym under begränsad tid och 
ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto 
kortare tid kan du lyssna säkert.

Tänk på följande när du använder headsetet.
• Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
• Höj inte volymen allteftersom din hörsel 

anpassar sig.
• Höj inte volymen så mycket att du inte kan 

höra din omgivning.
• Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta 

använda hörlurarna i potentiellt farliga 
situationer.

• Mycket högt ljudtryck från hörlurar kan 
skada hörseln.

• Vi rekommenderar att du inte har 
hörlurarna över båda öronen när du 
kör bil. Det kan också vara olagligt i vissa 
områden.

• Av säkerhetsskäl bör du undvika 
distraherande telefonsamtal när du 
befinner dig i trafiken eller i andra 
potentiellt farliga miljöer.

Allmän information
Var försiktig

 • Förhindra brand- eller stötar : håll alltid produkten 
torr. Utsätt inte produkten för stark hetta från 
värmeutrustning eller direkt solljus.

 • Placera inte öppna lågor som stearinljus på enheten.
 • Doppa inte produkten i vatten.
 • Rengöra produkten: använd en lätt fuktad mjuk trasa. 

Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, 
sprit, ammoniak eller slipmedel eftersom det kan skada 
produkten.

 • Ta inte isär produkten.
 • Använd eller förvara inte produkten på ett ställe där 

temperaturen ligger på under 0 ºC eller över 40 ºC 
eftersom det kan förkorta batteriets livslängd.

 • Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller 
vattenstrålar.

 • Om nätadapterns nätkontakt används som 
frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

 • Använd endast de medföljande batterierna.
 • Andra typer av laddningsbara eller alkaliska batterier 

kan inte laddas med enheten.
 • Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade 

batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
 • Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, 

solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
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2 Ditt trådlösa 
stetoskop

Förpackningens innehåll

 
*Philips trådlöst stetoskop 

  
Dockningsstation

 
Nätadapter

  
3,5 mm ljudkabel

 
Optisk kabel

 
RCA-adapter

 
*Laddningsbart litium-polymerbatteri

 
Extra öronsnäckor (x 2 par)

  
Användarhandbok

  
Snabbstartguide

Kommentar

 • *I förpackningar med två stetoskop finns ytterligare 
stetoskop och batteri.
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Översikt över stetoskopet

 
a Öronsnäcka

b Indikator för trådlöst läge/omgivningsläge

c Knapp för trådlöst läge/omgivningsläge

d Vänster/höger balanskontroll

e Batteri

f Volymkontrollknapp

c

d

b

a

f
e

Översikt över 
dockningsstationen

 
a AUDIO IN

Ljudingång

b AUDIO IN/OPTICAL IN-reglage

c Optisk ingång

d ATT-reglage (Dämpning av 
ljudingångssignal)

e POWER
Slå på eller av dockningsstationen.

f Nätadapteruttag

g Batteriladdningsfack

h Indikator för batteriladdning

i Indikator för stetoskopladdning

j Indikator för stetoskopets laddningsfack 

k Equalizer-knapp (EQ)

l Equalizer-indikatorer (EQ)
EQ 1: röstbetoning
EQ 2: diskanthöjning
EQ 3: basförstärkning

c

d

b

a

e

f

g
h

i

j

k

l
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3 Komma igång

Var försiktig

 • Se till att du har läst säkerhetsinstruktionerna i avsnittet 
Viktigt innan du ansluter och installerar stetoskopet.

Ansluta

1. Ansluta ljudenheten

Kommentar

 • Dockningsstationen sänder inte ljudsignaler när laddning 
pågår.

 • Du kan ladda ett stetoskop i taget.

Se följande avsnitt för att ansluta ljudenheten 
och justera ATT.
För TV eller andra enheter med 3,5 mm 
ljudutgång:
• Anslut ena änden av den medföljande 3,5 

mm ljudkabeln till ljudingången på 3,5 mm 
på dockningsstationen och en annan sida 
till ljudutgången på 3,5 mm.

• växla till AUDIO IN.
• växla ATT till 0dB (växla till -8dB om 

ljudvolymen är för hög).

 

För TV:n eller andra enheter med RCA-utgång:
• anslut den ena änden av den medföljande 

RCA-adaptern till ljudenhetens RCA-
utgång den andra änden till den 
medföljande ljudkabeln på 3,5 mm. 
Anslut den andra änden av ljudkabeln på 
3,5 mm till ljudingången på 3,5 mm på 
dockningsstationen.

• växla till AUDIO IN och ATT till -8dB.

 
För TV:n eller andra enheter med optisk utgång: 
• anslut den ena änden av den medföljande 

optiska kabeln till enhetens optiska utgång, 
och en annan sida till dockningsstationens 
optiska utgång.

• växla till OPTICAL IN.

 
• kontrollera att ljudenheten är inställd på 

PCM (i handboken till ljudenheten finns 
det information).

 

L
R

PCM
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2. Ansluta nätadaptern

 
3. Justera volymen i örsnäckan
Se till att använda stetoskåpet på rätt sätt. Var 
noga med att justera det och TV:n (med 3,5 
mm ljudutgång) till en optimal ljudvolymnivå. 
1 Se till att volymen är inställd på medel till 

låg nivå på stetoskåpet.
2 Se till att volymen är inställd på medel till 

hög nivå på TV:n.
 » Dockningsstationen slås nu på 

automatiskt.

3 När volymen är tillräckligt bra slutar du 
justera volymen på TV:n. Justera volymnivån 
på stetoskåpet i stället.

Kommentar

 • Om volymen på TV:n är för låg, slås dockningsstationen 
inte på.

 • Om volymen på TV:n är inställd på relativt låg, stängs 
dockningsstationen av med jämna mellanrum.

 • Om du hör bakgrundsljud i stetoskopet, vrider du upp 
volymen på TV:n. 

Sätt i medföljande batterier

Det första batteriet
Stetoskopet levereras med ett högkvalitativt 
laddningsbart litium-polymerbatteri för att 
maximera batteriets livslängd. Infoga/ta bort det 
första batteriet enligt följande:

  
 

Kommentar

 • Med tiden minskar batteriets kapacitet. Du kan 
beställa nya batterier via Philips serviceombud eller i 
onlinebutiker på www.shop.philips.com

Reservbatteriet
Reservbatteriet förlänger användningstiden när 
det första batteriet behöver laddas. Så här sätter 
du i reservbatteriet:
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Ladda stetoskopet
Kommentar

 • Innan du använder stetoskopet för första gången laddar 
du batteriet i fem timmar för optimal batterikapacitet 
och livslängd.

 • Du kan ladda ett stetoskop i taget.
 • Vanligtvis tar det 2,5 timme att ladda headsetet helt.

1 Sätt på dockningsstationen.
2 Placera stetoskopet i dockningsstationen.

 » Den orangefärgade laddningslysdioden 
blinkar. Om reservbatteriet ligger i 
laddningsfacket blinkar också den 
orangefärgade laddningslampan på 
reservbatteriet.
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4 Använda 
stetoskopet

Automatisk 
avstängningsknapp
• Stetoskopet slås på automatiskt när du har 

det på.
 » Lysdioden på stetoskopet lyser vitt och 

ett kort pip hörs.
• Stetoskopet stängs av automatiskt när du 

tar av dig det. På så sätt sparar du batteri.

  
Kommentar

 • Endast den vänstra sidan på stetoskopet är flexibelt.

Justera lyssningsvolymen
Tryck på knappen volymkontroll på stetoskopet 
för att justera lyssningsvolymen (se 'Översikt 
över stetoskopet' på sidan 4).

ONOFF

Justera balansen mellan 
vänster/höger
Du kan justera balansen mellan vänster/höger 
så att det hörs bra i båda öronen (se 'Översikt 
över stetoskopet' på sidan 4).

Förstärka omgivande ljud
Du kan trycka på mikrofonen för att stänga av 
ljudet på TV:n och förstärka omgivande ljud och 
samtal. Tryck på mikrofonknappen igen om du 
vill återgå till ljudenheten.

 
Equalizer (EQ)
Du kan trycka på EQ för att välja mellan 
röstbetoning EQ 1, diskanthöjning EQ 2, 
basökning EQ 3 eller stänga av ljudet enligt 
önskemål och få den bästa ljudkvaliteten (se 
'Översikt över stetoskopet' på sidan 4).

Förvara och ladda 
stetoskopet
Placera stetoskopet i dockningsstationen efter 
användning. På så sätt undviker du skador på 
öronkuddarna och håller stetoskopet fulladdat.
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5 Lysdiod- och 
ljudindikering

Lysdiodsindikator
Beskrivning Status LED
Batteri Ingen laddning Av

Laddning Den orangefär-
gade lysdioden 
blinkar.

Laddad Vit
Dockningsstation På En vit LED-lam-

pa blinkar.
Av Av
Laddning Den orangefär-

gade lysdioden 
blinkar.

Laddad Vit
Ansluten till stet-
oskopet

Vit

Söker En vit LED-lam-
pa blinkar.

Equalizer (EQ) På Vit
Av Av

Stetoskop Av Av
Trådlöst läge Vit
Omgivningsläge: Orange
Anslutningen bröts En vit LED-lam-

pa blinkar.
Låg batterinivå Den orangefär-

gade lysdioden 
blinkar.

Ljudindikering
Status Ljudsignal
Stetoskopet är på. Ett kort pip

Låg batterinivå 1 pip/minut (i 4 
minuter)

Batteriet är snart helt slut. 2 pip
Når max. /min. volymnivå. Ett långt pip
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6 Skötsel och 
underhåll

Rengöra stetoskopet och 
dockningsstationen

1 Se till att dockningsstationen är 
bortkopplad från strömkällan.

2 Använd en lätt våt trasa för att rengöra 
produkten försiktigt.

Rengöra öronsnäckorna

1 Ta försiktigt bort öronsnäckorna från 
stetoskopet.

2 Rengör öronsnäckorna med varmt 
tvålvatten.

3 Torka av öronsnäckorna noggrant.

Kommentar

 • Öronsnäckorna behöver bytas ut regelbundet. Du kan 
beställa nya öronsnäckor via Philips serviceombud eller i 
onlinebutiker på www.shop.philips.com
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7 Tillbehör
Använd bara de ursprungliga tillbehören. Du 
kan beställa extra tillbehör för utbyte via Philips 
serviceombud eller i onlinebutiker på 
www.shop.philips.com.

 
Extra laddare (SSA5CS)

  
Stetoskop (SSA5HS)

  
Laddningsbart litium-polymerbatteri (SSA5BA)

 
Öronsnäckor (SSA5ET)
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8 Teknisk 
information

Allmän specifikation och funktioner
• Musik: minst 5 timmar 
• Standby-tid: upp till 7 000 timmar
• Vanlig tid för full laddning: 2,5 timmar
• Räckvidd: upp till 50 meter
• Optisk ingång/3,5 mm ingångsomkopplare
• 2,4 G RF-lösning
• Automatisk påslagning/avstängning
• Dämpare på/av
• Extra plats för laddning av det andra 

batteriet
• Equalizer (EQ) x 3
Batteri
• Laddningsbart litium-polymerbatteri (3,7 V 

350 mAh)
Adapter
• Phiips: SVV-005-050-055-A2, ineffekt: 

100–240 V~, 50/60 Hz, uteffekt: 5 Vdc 
550 mA

Vikt och mått
• Stetoskop: 65 gram 

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

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

Kommentar

 • Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande.
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9 Obs!

Deklaration om 
överensstämmelse
Gibson Innovations deklarerar härmed att 
produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra 
relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du 
hittar deklarationen om överensstämmelse på 
www.p4c.philips.com.

Uppfyllelse av EMF-standard
Den här produkten uppfyller alla tillämpliga 
standarder och regler gällande exponering av 
elektromagnetiska fält.

Kassering av din gamla 
produkt och batterier

  
Produkten är utvecklad och tillverkad av 
högkvalitativa material och komponenter som 
både kan återvinnas och återanvändas.

 
Den här symbolen innebär att produkten 
omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.

  
Den här symbolen innebär att produkten 
innehåller batterier som omfattas av EU-
direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas 
bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste 
återvinningsstation för elektriska och 
elektroniska produkter samt batterier. Följ de 
lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte 
produkten eller batterierna med hushållsavfall. 
Genom att kassera gamla produkter och 
batterier på rätt sätt kan du bidra till att 
förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
Ta bort engångsbatterier
I avsnittet ”Sätta i medföljande batterier” kan du 
läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits 
bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att 
dela upp i tre olika material: kartong (lådan), 
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, 
skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas 
och återanvändas om det monteras isär av ett 
specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna 
för kassering av förpackningsmaterial, använda 
batterier och gammal utrustning.
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10 Vanliga frågor
Jag kan inte höra något ljud.
 • Se till att du ansluter strömförsörjningen 

och adaptern på rätt sätt (se '1. Ansluta 
ljudenheten' på sidan 5).

 • Se till att du justerar volymen till en lämplig 
nivå.

 • Se till att batterierna är laddade och 
korrekt anslutna till batteriladdningsfacket 
(se 'Sätt i medföljande batterier' på sidan 
6).

 • Kontrollera att lysdioden på 
dockningsstationen är vit.

 • Batterierna är defekta. Köp nya med 
samma specifikationer.

 • För ljudenheter med optisk utgång ska du 
kontrollera att ljudenheten är inställd på 
PCM (i handboken till ljudenheten finns 
det information).

Ljudet är förvrängt.
 • Volymnivån på ljudkällan är inställd på en 

för hög nivå. 
 • Stetoskopet är nästan utom räckvidd. Flytta 

det närmare dockningsstationen.
 • Stetoskopet tar emot störningar från 

elektrisk utrustning i närheten. Flytta 
dockningsstationen längre bort från den.

 • Stetoskopet finns på en plats med tjocka 
väggar. Flytta dockningsstationen längre 
bort från den.

 • Justera ATTinställningen (se 'Översikt över 
dockningsstationen' på sidan 4).

 • Ställ in volymen på ljudenheten.
När jag rör på huvudet hör jag störningsljud.
Störningar kan orsakas av en annan trådlös 
enhet som Bluetooth, Wi-Fi, router eller 2,4 
GHz-enheter. Flytta den trådlösa enheten.
Ljudkvaliteten är dålig.
 • Stetoskopet är utom räckvidd. Minska 

avståndet mellan stetoskopet och 
ljudenheten, eller ta bort eventuella hinder 
mellan dem.

 • Justera ATTinställningen (se 'Översikt över 
dockningsstationen' på sidan 4).

 • Ställ in volymen på ljudenheten.
Jag kan bara höra ljud med ena örat.
Kontrollera att du har justerat balansen mellan 
vänster/höger (se 'Översikt över stetoskopet' 
på sidan 4).
Specifikationen anger en räckvidd på 50 meter. 
Varför är den faktiska räckvidden kortare?
Räckvidden begränsas av hinder som tjocka 
väggar, dörrar eller tak. Flytta stetoskopet 
närmare dockningsstationen.
Om du behöver mer support går du till www.
philips.com/support.
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