Hovedtelefoner
6000 Serien
TAH6005

Brugervejledning
Registrer dit produkt og få support på

www.philips.com/support
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1 Vigtige
sikkerhedsinstruktioner
Høresikkerhed

Fare
 For at undgå høreskade skal du begrænse
det tidsrum, hvori du anvender
hovedtelefonerne med høj lyd, og indstille
lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere
lyden er, jo kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at sikre dig, at du følger følgende
retningslinjer, når du anvender dit headset.
•
Lyt med rimelig lydstyrke i rimelige
mængder tid.
•
Vær forsigtig med ikke fortsat at øge
lydstyrken, efterhånden som din hørelse
tilvænnes.
•
Undgå at skrue lyden så højt op, at du
ikke kan høre hvad der sker rundt om dig.
•
Du bør udvise opmærksomhed, eller
midlertidigt afbryde brug, i potentielt
farlige situationer.
•
Overdrevent lydtryk fra øretelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage høretab.
•
Anvendelse af hovedtelefonerne med
begge ører tildækkede under kørsel er
ikke anbefalet, og kan være ulovligt i
nogle områder.
•
For din sikkerheds skyld, bør du undgå
distraktioner fra musik eller
telefonopkald, når du er i trafikken eller
andre omgivelser, som potentielt kan
være farlige.
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Generelle oplysninger
For at undgå skade eller funktionsfejl:
Forsigtig
 Udsæt ikke hovedtelefoner og sender for kraftig
varme.
 Tab ikke dine hovedtelefoner og sender.
 Hovedtelefoner og sender må ikke udsættes for
dryp eller vandsprøjt.
 Lad ikke hovedtelefonerne og sender blive
nedsænket i vand.
 Du må ikke bruge rensemidler, som indeholder
alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler.
 Hvis rensning er nødvendigt, skal du bruge en
blød klud, om nødvendigt med en meget lille
mængde vand eller fortyndet mild sæbe, for at
rense produktet.
 Det integrerede batteri må ikke udsættes for
overdreven varme såsom solskin, ildebrand eller
lignende.
 Der er fare for eksplosion, hvis batteriet erstattes
på forkert vis. Du må kun erstatte det med
samme eller tilsvarende type.

Om temperaturer og fugtighed for
anvendelse og opbevaring
•
Anvend eller opbevar et sted, hvor
temperaturen er mellem -10°C (14°F)
og 60°C (140 °F) (op til 90 % relativ
fugtighed.
•
Batteriets levetid kan være kortere
under forhold ved høje eller lave
temperaturer.

2 Dine trådløse
TV-hovedtelefoner
Tillykke med dit køb, og velkommen til
Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af
den support, som Philips tilbyder, kan du
registrere dit produkt på
www.philips.com/support.
Med disse Philips over-ear-hovedtelefoner,
kan du:
•
Nyde TV-Shows trådløst og behageligt;
•
Nyde og kontrollere trådløs musik.

Hvad der er i kassen

2 x AAA opladelige batterier

3.5 mm lydkabel

AC/DC adapter

Udskiftelig stik for UK og GS stik

Hovedtelefoner

Hurtig opstartsvejledning

Global garanti
Sender

Antennerør

Sikkerhedsfolder

DA

Oversigt over dine trådløse
TV-hovedtelefoner



  







  

LED-indikator
3,5 mm stik til opladning af hovedtelefonerne
Strømindgang
Kanalvælgerkontakt
Audio in (forbind med TV)







Tænd/sluk
Opladerstik
LED
Auto-tune (efter kanalvalg på senderen)
Lydstyrke +/DA

3 Kom godt i gang

2

Tilslut strømadapteren til en
stikkontakt og 3,5 mm stikket til
senderen.

3

Træk ørepuden ud på venstre øreskal.
Indsæt de 2 medfølgende
AAA-batterier.

Forsigtig
 AAA Alkaline batterier kan anvendes til drift
af hovedtelefonerne, men kan ikke oplades
med dette system.

Bemærk
 Anvend kun Philips genopladelige NiMH
batterier med kort kappe sammen med dine
hovedtelefoner. Andre typer batterier kan ikke
oplades med dette system.
 Før du anvender hovedtelefonerne for første
gang, skal du oplade de medfølgende
batterier i mindst 5 timer.
 Hvis lydstyrken fra lydkilden ikke er
tilstrækkelig, vil senderen automatisk slukke.
 Senderen sender ikke lydsignal under
opladning.

-

Opstart
+

Monter antennerøret på senderen.

+

1

4

Isæt opladerkablet i hovedtelefonens
opladerstik for at oplade
hovedtelefonerne. LED på senderen vil
blinke “GRØNT”. Når opladningen er
fuldført:, vil LED lyse kontant “GRØNT”
på senderen.
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2

Tænd for hovedtelefonerne

•

Tryk på tænd/sluk knappen på
hovedtelefonerne. LED vil lyse “GRØNT”
på hovedtelefonerne.

3

Juster lydstyrken for input

•

For enheder med 3,5 mm lydudgang
(f.eks. TV) responderer lydstyrken på
hovedtelefonerne ikke, hvis
lydstyrkeniveauet for
tilslutningsenheden er for lavt.

4

Auto tune

•

Tryk på auto-tune knappen på
hovedtelefonerne et øjeblik, for at tune
automatisk ind på kanalen.

Opladning: “Grøn” blinker;
Opladning fuldført: “Grøn” tændt.

Tilslut
1

Tilslut lydenheden

•

Tilslut lydenheden med en 3.5 mm
lydudgang. Tilslut den ene side af det
medfølgende 3,5 mm lydkabel til
senderens 3,5 mm lydindgang og den
anden side til 3,5 mm lydudgangen.

Hi-Fi /TV

“Hvid” lyser
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•

Vælg den bedste kanal
Hvis der opleves interferens, skift til en
anden signalkanal på senderen. Tryk
dernæst på auto-tune knappen på
hovedtelefonerne for at gentage
modtagelse.

LED-betydninger
Status

LED på
sender

LED på
hovedtelefoner

Søger

N/A

Grøn LED
blinker

Tilslutning
oprettet

Hvis LED
tændt

Grøn LED
tændt

Lavt
batteriniveau

N/A

Grøn LED
blinker
langsomt

Oplader

Grøn LED
blinker

N/A

Fuldt opladet

Grøn LED
tændt

N/A

Tip
 Den hvide LED på senderen slukkes efter
5 minutter.
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4 Tekniske
oplysninger
Generelle specifikationer og funktioner

Musiktid (kan variere alt afhængig af
hovedtelefon): 18 timer

Normal tid for en fuld opladning: 6 timer

Driftsområde: op til 100 meter (i fri luft)

FM løsning
Transmission
Bærer / modtagelsesfrekvens:
863,53--864,53 MHz

Sendeeffekt: < 9 dBm


Batteri
2 x AAA NiMH 700 mAh genopladelige
batterier



Adapter
Philips: YLJXC-080040

Indgang: 100-240 v~, 50/60 Hz

Udgang: 8 vdc 400 mA


Tip
For yderligere produktsupport, kan du besøge
www.philips.com/support.
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5 Ofte stillede
spørgsmål

Jeg kan ikke høre nogen lyd overhovedet.
•
Sørg for at sikre dig, at du tilslutter
strømkilden og adapteren korrekt (se ‘1.
Tilslutning af lydenheden’ på side 5).
•
Sørg for at sikre dig, at du justerer
lydstyrken til et passende niveau.
•
Sørg for at sikre dig, at batterierne er
opladet og indsat korrekt i
batteri-opladerstikket (se ‘Sådan kommer
du i gang’ på side 5).
•
Kontroller at LED på senderen lyser hvidt.
•
Batterierne er defekte. Køb nogle nye med
samme specifikationer.
Lyden er forvrænget.
•
Lydstyrken på lydenheden er sat for højt.
•
Hovedtelefonerne er næsten uden for
rækkevidde. Flyt den tættere på senderen.
•
Hovedtelefonerne modtager interferens
fra de nærliggende elektriske apparater.
Flyt senderen væk fra dem.
•
Hovedtelefonerne befinder sig på en
placering med tykke vægge. Flyt senderen
væk fra dem.
•
Juster indstillingen for kanalen (se ‘Sådan
kommer du i gang’ på side 6-7).
•
Juster lydstyrken på lydenheden.

Når jeg bevæger hovedet kan jeg høre
forstyrrende støj.
Forstyrrelsen kan skyldes en anden trådløs
enhed, som f.eks. Bluetooth, Wi-Fi, en router
eller 2,4 GHz enheder. Fjern den trådløse
enhed.
Lydkvaliteten er dårlig.
•
Hovedtelefonerne er uden for rækkevidde.
Reducer afstanden mellem dine
hovedtelefoner og din lydenhed, eller
fjern forhindringer mellem dem.
•
Juster indstillingen for kanalen (se ‘Sådan
kommer du i gang’ på side 6-7).
•
Juster lydstyrken på lydenheden.
Specifikationerne angiver en driftsrækkevidde
på 100 meter. Hvorfor er den aktuelle
rækkevidde kortere?
Driftsrækkevidden kan begrænses af
forhindringer som bl.a. tykke vægge, døre eller
lofter. Flyt hovedtelefonerne tættere på
senderen.

For mere support, kan du besøge www.philips.com/support.
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Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende
Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens. Dette produkt er
fremstillet af, og sælges under ansvar af MMD Hong Kong Holding
Limited eller en af dets samarbejdspartnere, og MMD Hong Kong Holding
Limited er garant i forhold til dette produkt.
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