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Bezpečnost sluchu

Všeobecné informace

Abyste předešli poškození nebo poruše:

Nebezpečí

Upozornění
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1 Důležité 
bezpečnostní 
pokyny

 Abyste předešli poškození sluchu, omezte dobu 

používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte 

hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, 

tím kratší je bezpečný čas poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující 
pokyny.
• Sluchátka používejte po rozumně 

dlouhou dobu na rozumnou hlasitost.
• Dejte pozor, abyste nezvyšovali hlasitost 

s přizpůsobením vašeho sluchu.
• Nezvyšujte hlasitost natolik, abyste 

neslyšeli, co se děje kolem vás.
• V potenciálně nebezpečných situacích 

dbejte zvýšené opatrnosti nebo poslech 
přerušte.

• Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může 
způsobit ztrátu sluchu.

• Používání sluchátek zakrývajících obě uši 
není při řízení doporučeno a v některých 
oblastech může být protizákonné.

• Kvůli vaší bezpečnosti se v silničním 
provozu nebo v jiných potenciálně 
nebezpečných prostředích vyvarujte 
rozptylování hudbou nebo telefonními 
hovory.

 Nevystavujte sluchátka a vysílač nadměrnému teplu.

 Dávejte pozor, aby vám sluchátka a vysílač nespadly.

 Sluchátka a vysílač nesmí být vystaveny kapající nebo 

stříkající vodě.

 Dávejte pozor, aby byla vaše sluchátka a vysílač 

ponořena do vody.

 Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, 

amoniak, benzen nebo abraziva.

 Pokud je vyžadováno čištění, použijte k čištění výrobku 

měkký hadřík, v případě potřeby navlhčený minimálním 

množstvím vody nebo zředěného jemného mýdla.

 Integrovaná baterie nesmí být vystavena nadměrnému 

teplu, jako je sluneční světlo, oheň nebo podobně.

 Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. 

Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.

Informace o provozních a skladovacích 
teplotách a vlhkosti
• Provozujte nebo skladujte na místě, kde 

je teplota mezi -10°C (14°F) a 60°C 
(140°F) (až do 90% relativní vlhkosti).

• Životnost baterií může být za podmínek 
vysoké nebo nízké teploty kratší.



Co je součástí příslušenství

Stručný průvodce

Globální záruka

Sluchátka

2 x AAA dobíjecí baterie

Zvukový kabel 3,5 mm

Adaptér AC/DC

Vyměnitelná zástrčka pro zástrčku UK a GS

Vysílač

Trubička antény

2  Vaše bezdrátová 
TV sluchátka

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás u 
společnosti Philips! Chcete-li plně využít 
podpory, kterou nabízí společnost Philips, 
zaregistrujte svůj produkt na adrese 
www.philips.com/support.
Pomocí těchto sluchátek Philips přes uši:
• Užijte si TV pořad bezdrátově v pohodlí;
• Užijte si a ovládejte hudbu bezdrátově.

Bezpečnostní leták
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Příkon

Zvukový vstup (zástrčka s TV)

Přepínač výběru kanálu

LED

Automatické ladění (po výběru kanálu ve vysílači)

Nabíjecí zásuvka

Hlasitost +/-



   

Přehled vašich bezdrátových 
TV sluchátek

3,5 mm konektor pro nabíjení sluchátek

Indikátor LED

Napájení zapnuto/vypnuto
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Upozornění

Poznámka

Spuštění

+

+

-

-
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3 Začínáme

 K ovládání sluchátek lze použít alkalické 
baterie AAA, ale u tohoto systému je nelze 
nabíjet.

 U sluchátek používejte pouze dobíjecí NiMH 
baterie Philips se zkráceným rukávem. Jiné 
typy dobíjecích baterií nelze tímto systémem 
nabíjet.

 Před prvním použitím sluchátek nabíjejte 
dodané baterie po dobu nejméně 5 hodin.

 Pokud je hlasitost zdroje zvuku nedostatečná, 
vysílač se automaticky vypne.

 Vysílač při nabíjení baterie nevysílá zvukový 
signál. 

Nasaďte anténu na vysílač.

Připojte napájecí adaptér k hlavní 
zásuvce a 3,5 mm zástrčku k vysílači.

Vytáhněte náušník z levé ušní mušle. 
Vložte dodané baterie AAA x2.

Připojte nabíjecí kabel k nabíjecí zásuvce 
sluchátek a nabijte sluchátka. LED na 
vysílači bude blikat "ZELENĚ". Po 
dokončení nabíjení bude LED na vysílači 
trvale svítit "ZELENĚ".
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Připojení

Hi-Fi/TV

"Bílá" zap

Nabíjení: Blikání "Zeleně";
Nabíjení dokončeno: Svítí "Zelená".

1 Připojení zvukového zařízení
• Připojte zvukové zařízení s 3,5 mm 

zvukovým výstupem. Připojte jednu 
stranu dodávaného 3,5 mm zvukového 
kabelu k 3,5 mm audio vstupu vysílače a 
druhou stranu k 3,5 mm audio výstupu.

2 Zapnutí sluchátek
•  Stiskněte tlačítko napájení na 

sluchátkách. LED bude na sluchátkách 
svítit "ZELENĚ".

3 Upravení vstupní hlasitosti
• U zařízení s 3,5 mm zvukovým výstupem 

(např. TV) zvyšte úroveň hlasitosti na 
sluchátkách nereaguje, pokud je úroveň 
hlasitosti připojeného zařízení příliš 
nízká.

4 Automatické ladění
• Stisknutím tlačítka automatického ladění 

na sluchátkách na sekundu automaticky 
naladíte signální kanál.
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Nelze 
aplikovat

Indikace LED

Tip

Nízká úroveň 
baterie

Vyhledávání

Připojení 
stanoveno

Nelze 
aplikovat

Nelze 
aplikovat

Nelze 
aplikovat

• Vyberte nejlepší kanál
Pokud dochází k rušení, přepněte na 
jiný signální kanál ve vysílači. Poté 
stiskněte tlačítko automatického ladění 
na sluchátkách a ladění opakujte.

LED na 
přijímači

Stav LED na 
sluchátkách

Zelená LED 
bliká

Bílá LED 
zap*

Zelená 
LED zap

Zelená LED 
bliká pomalu

Nabíjení Zelená LED 
bliká

Plně nabité Zelená LED 
zap

 Bílá LED na vysílači zhasne po 5 minutách.
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Tip

4 Technické údaje

Obecná speci�kace a funkce
 Doba hudby (variace sluchátek): 

18 hodin
 Obvyklá doba potřebná k úplnému 

nabití: 6 hodin
 Provozní dosah: až 100 metrů (otevřený 

prostor)
 FM řešení

Přenos
 Frekvence nosiče / příjmu: 

863,53 - 864,53 MHz
 Výkon přenosu: <9 dBm

Baterie
 2 x AAA NiMH dobíjecí baterie 700 mAh 

o 700 mAh

Adaptér
 Philips: YLJXC-080040
 Vstup: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
 Výstup: 8 vdc 400 mA

Další podporu získáte na adrese 
www.philips.com/support.
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Další podporu získáte na adrese www.philips.com/support.
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5 Často kladené 
otázky

Neslyším žádný zvuk.
• Ujistěte se, že jste správně připojili 

napájecí zdroj a adaptér (viz "1. Připojení 
zvukového zařízení" na straně 5).

• Ujistěte se, že jste nastavili hlasitost na 
odpovídající úroveň.

• Ujistěte se, že jsou baterie nabité a 
správně vložené do slotu pro nabíjení 
baterií (viz "Začínáme" na straně 5).

• Zkontrolujte, zda LED na vysílači svítí bíle.
• Baterie jsou vadné. Kupte si nové se 

stejnými speci�kacemi.

Zvuk je zkreslený.
• Úroveň hlasitosti u zdroje zvuku je 

nastavena příliš vysoko.
• Sluchátka jsou téměř mimo dosah. 

Přesuňte jej blíže k vysílači.
• Sluchátka jsou rušena z blízkých 

elektrických spotřebičů. Vysuňte vysílač 
dále od nich.

• Sluchátka jsou na místě se silnými 
stěnami. Vysuňte vysílač dále od nich.

• Upravte nastavení kanálu (viz "Začínáme" 
na straně 6-7).

• Upravte hlasitost zvukového zařízení.

Při pohnutí hlavy slyším rušivý zvuk.
Rušení může být způsobeno jiným 
bezdrátovým zařízením, jako je Bluetooth, 
WiFi, router nebo 2,4 GHz zařízení. Odsuňte 
bezdrátové zařízení z cesty.

Kvalita zvuku je špatná.
• Sluchátka jsou mimo dosah. Snižte 

vzdálenost mezi sluchátky a zvukovým 
zařízením nebo odstraňte překážky mezi 
nimi.

• Upravte nastavení kanálu (viz "Začínáme" 
na straně 6-7).

• Upravte hlasitost zvukového zařízení.

Speci�kace ukazuje provozní dosah 100 metrů. 
Proč je skutečný dosah kratší?
Provozní dosah je limitován překážkami, jako 
jsou silné zdi, dveře nebo strop. Přesuňte 
sluchátka blíže k vysílači.
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Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky 

společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence. 

Tento produkt byl vyroben společností MMD Hong Kong Holding Limited 

nebo některou z jejích přidružených společností a je prodáván na její 

odpovědnost. MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto 

produktu ručitelem.
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