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Безопасност на слуха

Обща информация

За да избегнете повреда или неизправност:

Опасност

Внимание

BG

1 Важни 
инструкции за 
безопасност

 За да избегнете увреждане на слуха, ограничете 
времето, когато използвате слушалки с голяма 
сила и задайте силата на звука на безопасно ниво. 
Колкото по-голяма е силата на звука, толкова 
по-кратко е безопасното време за слушане.

Не забравяйте да спазвате следните указания, 
когато използвате слушалките си.
• Слушайте с разумни сила на звука за 

разумни периоди от време.
• Внимавайте да не регулирате силата на 

звука непрекъснато нагоре, тъй като слухът 
ви се адаптира.

• Не увеличавайте силата на звука толкова 
високо, че да не чувате какво се случва 
около вас.

• Трябва да използвате предпазливо или 
временно да прекратите употребата в 
потенциално опасни ситуации.

• Прекомерното звуково налягане от 
слушалките може да причини загуба на 
слуха.

• Използването на слушалки, покриващи и 
двете уши по време на шофиране, не се 
препоръчва и може да е незаконно в някои 
области по време на шофиране.

• За ваша безопасност избягвайте 
разсейването от музика или телефонни 
разговори, докато шофирате или сте в 
друга потенциално опасна среда.

 Не излагайте слушалките и предавателя на 
прекомерна топлина..

 Не изпускайте слушалките и предавателя си.
 Слушалките и предавателят не бива да се излагат на 

капки или пръски от вода.
 Не позволявайте слушалките и предавателя ви да 

бъдат потопени във вода.
 Не използвайте почистващи препарати, съдържащи 

алкохол, амоняк, бензол или абразиви.
 Ако е необходимо почистване, използвайте мека 

кърпа, ако е необходимо навлажнена с минимално 
количество вода или разреден мек сапун, за да 
почистите продукта.

 Вградената батерия не трябва да бъде излагана на 
прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън 
или други подобни.

 Опасност от експлозия, ако батерията е неправилно 
сменена. Сменете само със същия или еквивалентен 
тип.

Относно температурата и влажността при 
работа и съхранение
• Работете или съхранявайте на място, 

където температурата е между -10°C (14°F) 
и 60°C (140 °F) (до 90% относителна 
влажност.

• Животът на батерията може да бъде 
по-кратък при високи или ниски 
температури.



Какво има в кутията

Ръководство за бързо стартиране

Световна гаранция

Слушалки

2 бр. акумулаторна батерия AAA

3,5 мм аудио кабел

AC/DC адаптер

Сменяем щепсел за UK и GS щепсел

Предавател

Тръба за антена

2  Вашите безжични 
TV слушалки

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли в 
семейството на Philips! За да се възползвате 
напълно от поддръжката, която предлага 
Philips, регистрирайте продукта си на 
www.philips.com/support.
С тези слушалки за над ухото на Philips можете:
• Насладете се на удобно безжично 

телевизионно предаване;
• Наслаждавайте се и управлявайте 

безжичната музика.

Листовка за безопасност
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Вход за захранване

Аудио вход (включване с телевизор)

Превключвател за избор на канал



LED

Автоматична настройка (след избор на канал в предавателя)

Гнездо за зареждане


Звук +/-










  

   

Общ преглед на вашите 
безжични TV слушалки

3,5 мм щепсел за зареждане на слушалки

LED индикатор

Включване / Изключване
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Внимание

Забележка

Стартиране

+

+

-

-

1

2

3

4

3 Започнете

 Алкални батерии AAA могат да се използват за 
работа със слушалките, но не могат да се 
зареждат с тази система.

 Използвайте само NiMH акумулаторни батерии на 
Philips със скъсена втулка за вашите слушалки. С 
тази система не могат да се зареждат други 
видове акумулаторни батерии.

 Преди да използвате слушалките за първи път, 
заредете предоставените батерии в продължение 
на поне 5 часа.

 Ако силата на звука на аудио източника е 
недостатъчна, предавателят автоматично се 
изключва.

 Предавателят не предава аудио сигнал, когато 
зареждате батерията. 

Поставете антенната тръба на предавателя.

Свържете захранващия адаптер към 
основния контакт и щепсела 3,5 мм към 
предавателя.

Издърпайте възглавничката за ухо върху 
лявата ушна мида. Поставете 
предоставените 2 бр. батерии AAA.

Включете кабела за зареждане към гнездото 
за зареждане на слушалките, за да заредите 
слушалките. Светодиодът на предавателя ще 
мига в „ЗЕЛЕНО“. Когато зареждането 
приключи, светодиодът ще свети в „ЗЕЛЕНО“ 
на предавателя.
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Свързване

Hi-Fi / ТВ

Свети в „Бяло“

Зареждане: Мигане в “Зелено”;
Зареждането приключи: Свети в 
„Зелено“.

1 Свържете аудио устройството
• Свържете аудиоустройството с 3,5 мм 

аудио изход. Свържете едната страна на 
предоставения аудио кабел 3,5 мм към 
аудио входа на предавателя 3,5 мм, а 
другата страна към аудио изхода 3,5 мм.

2 Включете слушалките
• Натиснете бутона за захранване на 

слушалките. Светодиодът ще светне в 
„ЗЕЛЕНО“ на слушалките.

3 Регулирайте силата на звука на 
входа

• За устройство с 3,5 мм аудио изход 
(например телевизор), увеличението на 
нивото на силата на звука на слушалките 
няма да има ефект, ако нивото на звука на 
свързващото устройство е твърде ниско.

4 Автоматична настройка
• Натиснете бутона за автоматична 

настройка на слушалките за секунда, за да 
се настроите автоматично на сигналния 
канал.
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Неприложимо

LED индикации

Съвет

Ниско ниво на 
батерията

Търсене

Установена 
е връзка

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

• Изберете най-добрия канал
Ако има смущения, превключете на друг 
сигнален канал в предавателя. След това 
натиснете бутона за автоматична настройка 
на слушалките, за да повторите 
настройката.

Светодиод на 
трансмитер

Състояние Светодиод на 
слушалките

Зеленият 
светодиод 
мига

Белият 
светодиод е 
включен*

Зеленият 
светодиод 
е включен

Зеленият 
светодиод 
мига бавно

Зареждане Зеленият 
светодиод 
мига

Напълно 
зареден

Зеленият 
светодиод е 
включен

 Белият светодиод на предавателя се изключва 
след 5 минути.
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Съвет

4 Технически 
данни

Обща спецификация и характеристики
 Музикално време (вариант на слушалките): 

18 часа
 Нормално време за пълно зареждане: 6 

часа
 Работен обхват: до 100 метра (открито 

пространство)
 FM решение

Предаване
 Носител / честота на приемане: 

863,53-864,53 MHz
 Мощност на предаване: <9 dBm

Батерия
 2 x AAA NiMH 700 mAh акумулаторни 

батерии

Адаптер
 Philips: YLJXC-080040
 Входно напрежение: 100-240 v~, 50/60 Hz
 Изходно напрежение: 8 vdc 400 mA

За допълнителна поддръжка на продукта, моля, 
посетете www.philips.com/support.
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За допълнителна поддръжка посетете www.philips.com/support.
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5 Често задавани 
въпроси

Не чувам никакъв звук.
• Уверете се, че сте свързали правилно 

източника на захранване и адаптера (вижте 1. 
Свържете аудио устройството на страница 5).

• Уверете се, че сте регулирали силата на звука 
до подходящо ниво.

• Уверете се, че батериите са заредени и 
поставени правилно в слота за зареждане 
на батерията (вижте „Първи стъпки“ на 
страница 5).

• Проверете дали светодиодът на предавателя 
свети в бяло.

• Батериите са дефектни. Купете нови със 
същите спецификации.

Звукът е изкривен.
• Нивото на силата на звука в аудио източника 

е зададено твърде високо.
• Слушалките са почти извън обхват. 

Преместете ги по-близо до предавателя.
• Слушалките получават смущения от близките 

електрически уреди. Преместете предавателя 
далеч от тях.

• Слушалките се намират на място с дебели 
стени. Преместете предавателя далеч от тях.

• Регулирайте настройката на канала (вижте 
„Първи стъпки“ на страница 6-7).

• Регулирайте силата на звука на аудио 
устройството.

Когато движа главата си, чувам смущаващ шум.
Смущенията могат да бъдат причинени от друго 
безжично устройство като Bluetooth, WiFi, рутер 
или устройства 2.4 GHz. Преместете безжичното 
устройство по-далеч.

Качеството на аудиото е лошо.
• Слушалките са извън обхват. Намалете 

разстоянието между вашите слушалки и 
аудио устройството или премахнете 
препятствията между тях.

• Регулирайте настройката на канала (вижте 
„Първи стъпки“ на страница 6-7).

• Регулирайте силата на звука на аудио 
устройството.

Спецификацията показва работен обхват от 
100 метра. Защо действителният обхват е 
по-малък?
Обхватът на работа е ограничен от препятствия 
като дебели стени, врати или таван. Преместете 
слушалките по-близо до предавателя.
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