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1 Σημαντικές
οδηγίες
ασφαλείας
Προστασία ακοής

Κίνδυνος
 Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, περιορίστε το
χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή
ένταση ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ασφαλή
στάθμη. Όσο πιο μεγάλη είναι η ένταση ήχου, τόσο
μικρότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης.

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε
τα ακουστικά σας.
•
Ακούστε σε λογική ένταση ήχου για λογικά
διαστήματα.
•
Μην αυξάνετε συνεχώς την ένταση ήχου
επειδή η ακοή σας προσαρμόζεται.
•
Μην αυξάνετε την ένταση ήχου σε βαθμό που
δεν ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
•
Προσέξτε ή διακόψτε τη χρήση σε δυνητικά
επικίνδυνες καταστάσεις.
•
Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
•
Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά με τα αυτιά
καλυμμένα. Μπορεί επίσης να είναι παράνομο
σε ορισμένες περιοχές κατά την οδήγηση.
•
Για την ασφάλειά σας, προσέξτε ώστε η
μουσική και οι τηλεφωνικές κλήσεις να μην
αποσπούν την προσοχή σας ενώ οδηγείτε ή σε
άλλο δυνητικά επικίνδυνο περιβάλλον.
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Γενικές πληροφορίες
Για να αποφύγετε ζημιά ή δυσλειτουργία:

Προσοχή
 Μην εκθέτετε τα ακουστικά και τον πομπό σε υπερβολική
θερμότητα.
 Προσέξτε να μην πέσουν τα ακουστικά και ο πομπός.
 Προσέξτε τα ακουστικά και ο πομπός να μην εκτεθούν σε
πιτσίλισμα και νερό υπό πίεση.
 Μην βυθίζετε τα ακουστικά και τον πομπό σε νερό.
 Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη,
αμμωνία, βενζόλιο ή λειαντικά μέσα.
 Εάν απαιτείται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό
πανάκι με ελάχιστη ποσότητα νερού ή αραιωμένο σε
σαπούνι, για να καθαρίσετε το προϊόν.
 Μην εκθέτετε την ενσωματωμένη μπαταρία σε υπερβολική
θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
 Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης
αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με
ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και
αποθήκευσης και την υγρασία
•
Λειτουργήστε ή αποθηκεύστε τα σε
θερμοκρασία που κυμαίνεται μεταξύ -10°C
(14°F) και 60°C (140 °F) (έως 90% σχετική
υγρασία.
•
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να
είναι μικρότερη σε υψηλές ή χαμηλές
θερμοκρασίες.

2 Τα ασύρματα
ακουστικά σας
τηλεόρασης
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε
στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την
υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε
το προϊόν σας στη διεύθυνσηwww.philips.com/support.
Με τα ασύρματα ακουστικά Philips μπορείτε:
•
να απολαμβάνετε τηλεοπτικά προγράμματα
ασύρματα
•
να απολαμβάνετε και να ελέγχετε μουσική
ασύρματα

Τι είναι στο κουτί

2 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA

Καλώδιο ήχου 3,5 mm

Μετασχηματιστή AC/DC

Εναλλάξιμο βύσμα για υποδοχή ΗΒ και GS

Ακουστικά

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Παγκόσμια εγγύηση
Πομπός

Κεραία

Φυλλάδιο ασφαλείας
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Επισκόπηση των ασύρματων
ακουστικών τηλεόρασης



  







  

Ένδειξη LED
Βύσμα 3,5 mm για φόρτιση ακουστικών
Είσοδος τροφοδοσίας
Διακόπτης επιλογής καναλιού
Είσοδος ήχου (για σύνδεση με την τηλεόραση)







Άναμμα/Σβήσιμο
Υποδοχή φόρτισης
LED
Αυτόματος συντονισμός (μετά από επιλογή καναλιού στον πομπό)
Ένταση ήχου+/EL

3 Ξεκινώντας

2

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην κύρια πρίζα
και το βύσμα 3,5 mm στον πομπό.

3

Τραβήξτε το μαξιλάρι του αυτιού στο
αριστερό ακουστικό. Τοποθετήστε τις
παρεχόμενες μπαταρίες AAA x2.

Προσοχή
 Οι αλκαλικές μπαταρίες AAA μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τη λειτουργία των ακουστικών, αλλά δεν μπορούν να
φορτιστούν με αυτό το σύστημα.

Σημείωση
 Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες ειδικές
μπαταρίες της Philips με τα ακουστικά σας. Άλλοι τύποι
επαναφορτιζόμενων μπαταριών δεν μπορούν να
φορτιστούν με αυτό το σύστημα.
 Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για πρώτη φορά,
φορτίστε τις παρεχόμενες μπαταρίες για τουλάχιστον 5
ώρες.
 Εάν η ένταση της πηγής ήχου είναι ανεπαρκής, ο πομπός
απενεργοποιείται αυτόματα.
 Ο πομπός δεν μεταδίδει σήμα ήχου όταν φορτίζετε την
μπαταρία.

-

Έναρξη
+
Τοποθετήστε την κεραία στον πομπό.

+

1

4

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην υποδοχή
φόρτισης των ακουστικών για να φορτίσετε τα
ακουστικά. Η λυχνία LED στον πομπό
αναβοσβήνει με «ΠΡΑΣΙΝΟ» χρώμα. Όταν
τελειώσει η φόρτιση, η λυχνία LED θα ανάβει
σταθερά με «ΠΡΑΣΙΝΟ» χρώμα στον πομπό.
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2

Ανάψτε τα ακουστικά

•

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στα
ακουστικά. Το LED ανάβει «ΠΡΑΣΙΝΟ» στα
ακουστικά.

3

Ρυθμίστε την ένταση εισόδου

•

Για συσκευή με έξοδο ήχου 3,5 mm (π.χ.
τηλεόραση), η αύξηση της στάθμης έντασης
στα ακουστικά δεν αποκρίνεται εάν η στάθμη
έντασης της συσκευής σύνδεσης είναι πολύ
χαμηλή.

4

Αυτόματος συντονισμός

•

Πατήστε το κουμπί αυτόματου συντονισμού
στα ακουστικά για ένα δευτερόλεπτο, για να
συντονιστείτε αυτόματα στο κανάλι σήματος.

Φόρτιση: Αναβοσβήνει με "Πράσινο" χρώμα,
Η φόρτιση ολοκληρώθηκε: Ανάβει “Πράσινο”.

Σύνδεση
1

Συνδέστε τη συσκευή ήχου

•

Συνδέστε τη συσκευή ήχου με έξοδο ήχου
3,5 mm. Συνδέστε τη μία πλευρά του
παρεχόμενου καλωδίου ήχου 3,5 mm στην
είσοδο ήχου 3,5 mm του πομπού και την άλλη
πλευρά στην έξοδο ήχου 3,5 mm.

Hi-Fi/
Τηλεόραση

Ανάβει “Λευκό”

EL

•

Επιλέξτε το καλύτερο κανάλι
Εάν υπάρχει παρεμβολή, μεταβείτε σε άλλο
κανάλι σήματος στον πομπό. Στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί αυτόματου συντονισμού
στα ακουστικά για να επαναλάβετε τη
ρύθμιση.

Ενδείξεις LED
Κατάσταση

LED πομπού
αναμμένο

Το LED στα
ακουστικά είναι
αναμμένο

Αναζήτηση

Μη διαθ.

Το πράσινο
LED
αναβοσβήνει

Δημιουργήθηκ
ε σύνδεση

Το λευκό
LED είναι
αναμμένο*

Το πράσινο
LED είναι
αναμμένο

Χαμηλή στάθμη
μπαταρίας.

Μη διαθ.

Το πράσινο LED
αναβοσβήνει
αργά

Φόρτιση

Το πράσινο
LED
αναβοσβήνει

Μη διαθ.

Έχει φορτίσει
πλήρως

Το πράσινο
LED είναι
αναμμένο

Μη διαθ.

Συμβουλή
 Το λευκό LED στον πομπό σβήνει μετά από 5 λεπτά.
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4 Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Γενικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά





Χρόνος μουσικής (παραλλαγή ακουστικών):
18 ώρες
Κανονικός χρόνος για πλήρη φόρτιση: 6 ώρες
Εύρος λειτουργίας: έως 100 μέτρα (σε ανοιχτό
χώρο)
Λύση FM

Μετάδοση



Συχνότητα παρόχου/λήψης: 863,53-864,53
MHz
Ισχύς μετάδοσης: <9 dBm

Μπαταρία


2 x επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA NiMH
700 mAh

Μετασχηματιστής




Philips: YLJXC-080040
Είσοδος: 100-240 v~, 50/60 Hz
Έξοδος: 8 vdc 400 mA

Συμβουλή
Για περαιτέρω προϊοντική υποστήριξη, επισκεφθείτε
τη διεύθυνση www.philips.com/support.
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5 Συχνές
ερωτήσεις

Δεν μπορώ να ακούσω κανέναν ήχο.
•
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά την πηγή
τροφοδοσίας και τον μετασχηματιστή (δείτε '1.
Συνδέστε τη συσκευή ήχου'' στη σελίδα 5).
•
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση στην
κατάλληλη στάθμη.
•
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες
και τοποθετημένες σωστά στην υποδοχή
φόρτισης της μπαταρίας (βλ. «Ξεκινώντας» στη
σελίδα 5).
•
Ελέγξτε εάν το LED στον πομπό είναι λευκό.
•
Οι μπαταρίες είναι ελαττωματικές. Αγοράστε
καινούργιες με τις ίδιες προδιαγραφές.

Όταν μετακινώ το κεφάλι μου ακούω παρεμβολές.
Η παρεμβολή μπορεί να προκληθεί από άλλη
ασύρματη συσκευή όπως Bluetooth, WiFi,
δρομολογητή ή συσκευές 2,4 GHz. Μετακινήστε την
ασύρματη συσκευή μακριά.
Η ποιότητα ήχου είναι κακή.
•
Τα ακουστικά είναι εκτός εμβέλειας. Μειώστε την
απόσταση μεταξύ των ακουστικών και της
συσκευής ήχου ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια
ανάμεσά τους.
•
Προσαρμόστε τη ρύθμιση καναλιού (βλ.
«Ξεκινώντας» στη σελίδα 6-7).
•
Ρυθμίστε την ένταση της συσκευής ήχου.
Οι προδιαγραφές καθορίζουν εύρος λειτουργίας
100 μέτρων Γιατί το πραγματικό εύρος είναι
μικρότερο;
Το εύρος λειτουργίας περιορίζεται από εμπόδια όπως
παχιά τοιχώματα, πόρτες ή οροφή. Μετακινήστε τα
ακουστικά πιο κοντά στον πομπό.

Ο ήχος είναι παραμορφωμένος.
•
Το επίπεδο έντασης στην πηγή ήχου είναι πολύ
υψηλό.
•
Τα ακουστικά είναι σχεδόν εκτός εμβέλειας.
Μετακινήστε τα πιο κοντά στον πομπό.
•
Τα ακουστικά δέχονται παρεμβολές από τις
κοντινές ηλεκτρικές συσκευές. Απομακρύνετε
τον πομπό από αυτά.
•
Τα ακουστικά είναι σε μια τοποθεσία με παχιά
τοιχώματα. Απομακρύνετε τον πομπό από αυτά.
•
Προσαρμόστε τη ρύθμιση καναλιού (βλ.
«Ξεκινώντας» στη σελίδα 6-7).
•
Ρυθμίστε την ένταση της συσκευής ήχου.

Για περαιτέρω υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.
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Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα
εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong
Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding
Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.
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