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1 Tähtsad
ohutussuunised

Üldine teave
Kahjustuste ja talitlushäirete vältimiseks
pidage silmas järgmist.
Ettevaatust!

Kuulamisohutus

Oht
 Kuulmiskahjustuste vältimiseks piirake aega,
mil kuulate kõrvaklappidega kõrge
helitugevusega, ja kasutage ohutut helitaset.
Mida kõrgem on helitugevus, seda lühem on
ohutu kuulamisaeg.

Järgige oma peakomplekti kasutades
kindlasti järgmisi suuniseid.
•
Kuulake mõõduka helitugevusega ja
mitte liiga pikka aega järjest.
•
Püüdke mitte järk-järgult helitugevust
tõsta, kui harjute kuulatava tasemega.
•
Ärge kuulake nii kõrge helitugevusega, et
te ei kuule, mis teie ümber toimub.
•
Võimalikes ohtlikes olukordades peaksite
olema tähelepanelik või kasutamise
ajutiselt lõpetama.
•
Kõrvaklappide ülemäärane helirõhk võib
põhjustada kuulmiskadu.
•
Autot juhtides ei ole soovitatav kasutada
kõrvaklappe nii, et mõlemad kõrvad on
kaetud, ja see võib olla mõnes piirkonnas
seadusvastane.
•
Ohutuse tagamiseks ärge laske muusikal
või telefonikõnedel end segada, kui olete
liikluses või mõnes muus ohtlikus
keskkonnas.
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 Ärge laske kõrvaklappidel ega saatjal puutuda
kokku ülemäärase kuumusega.
 Ärge laske kõrvaklappidel ega saatjal maha
kukkuda.
 Kõrvaklappe ja saatjat tuleb kaitsta veepritsmete
eest.
 Kõrvaklappe ega saatjat ei tohi vette kasta.
 Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis
sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või
abrasiivseid koostisosi.
 Kui on vaja puhastada, siis kasutage pehmet
lappi, mida võib niisutada vajaduse korral vähese
koguse vee või lahjendatud õrnatoimelise
seebilahusega.
 Sisseehitatud akut tuleb kaitsta ülemäärase
kuumuse eest, nagu otsene päikesevalgus,
lahtine tuli või muu sarnane.
 Kui aku asendatakse vale akuga, võib see
plahvatada. Asendada võib ainult sama tüüpi või
võrdväärse akuga.

Teave kasutamis- ja hoiustamistemperatuuri
ning õhuniiskuse kohta
•
Kasutage või hoidke kohas, kus
temperatuur jääb vahemikku –10 °C
(14 °F) kuni 60 °C (140 °C) (kuni 90%
suhteline õhuniiskus).
•
Kõrge või madala temperatuuri korral
võib aku eluiga lüheneda.

2 Juhtmevabad
teleri kõrvaklapid
Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast
Philipsi seadet kasutama! Philipsi
pakutavast toest maksimumi võtmiseks
registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/support.
Nende Philipsi kõrvapealsete
kõrvaklappidega saate:
•
nautida mugavalt ja juhtmevabalt
telesaateid;
•
kuulata ja juhtida juhtmevabalt
muusikat.

2 laetavat AAA-akut

3,5 mm helikaabel

Vahelduv-/alalisvoolu adapter

Karbis

Vahetatav pistik (UK ja GS)

Lühijuhend

Kõrvaklapid

Üleilmne garantii

Saatja
Ohutuskaart

Antenn
ET

Juhtmevabade teleri
kõrvaklappide ülevaade



  







  

Märgutuli
3,5 mm pistik kõrvaklappide laadimiseks
Toitesisend
Kanali valimise lüliti
Helisisend (teleriga ühendamiseks)







Toite sisse-/väljalülitamine
Laadimispesa
Märgutuli
Automaatne häälestamine (pärast saatjas kanali valimist)
Heli +/ET

3 Alustamine

2

Ühendage vooluadapter vooluvõrku
ja 3,5 mm pistik saatjasse.

3

Tõmmake kõrvaklappide vasakpoolne
pehmendus välja. Sisestage kaks
kaasapandud AAA-akut.

Ettevaatust!
 AAA-leelispatareisid saab nende
kõrvaklappidega kasutada, kuid selle
süsteemiga ei saa neid laadida.

Märkus

-

 Kasutage oma kõrvaklappides ainult Philipsi
laetavaid lühemaid NiMH-akusid. Teist tüüpi
akusid ei saa selle süsteemiga laadida.
 Laadige kaasapandud akusid vähemalt 5
tundi enne, kui hakkate kõrvaklappe esimest
korda kasutama.
 Kui heliallika helitugevus on liiga madal,
lülitub saatja automaatselt välja.
 Saatja ei edasta helisignaali aku laadimise
ajal.

Käivitamine
Asetage antenn saatjale.

+
+

1

4

Ühendage laadimiskaabel kõrvaklappide
laadimispesasse, et laadida kõrvaklappe.
Saatja märgutuli vilgub roheliselt. Kui
laadimine on valmis, põleb saatja
märgutuli ühtlaselt roheliselt.
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2

Kõrvaklappide sisselülitamine

•

Vajutage kõrvaklappidel toitenuppu.
Kõrvaklappide märgutuli hakkab
roheliselt põlema.

3

Sisendi helitugevuse muutmine

•

Seadmete puhul, mis kasutavad 3,5 mm
heliväljundit (nt telerid), ei ole kasu
kõrvaklappides helitugevuse
suurendamisest, kui ühendatud seadme
heli on liiga vaikne.

4

Automaatne häälestamine

•

Vajutage kõrvaklappidel korraks
automaatse häälestamise nuppu, et
häälestada automaatselt õigele kanalile.

Laadimine: vilgub roheliselt.
Laadimine valmis: põleb roheliselt.

Ühendamine
1

Heliseadme ühendamine

•

Ühendage heliseade 3,5 mm
heliväljundiga. Ühendage kaasas oleva
3,5 mm helikaabli üks ots saatja 3,5 mm
helisisendisse ning teine ots 3,5 mm
heliväljundisse.

Hi-Fi / Teler

Põleb valgelt
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•

Parima kanali valimine
Segajate korral lülituge saatjas mõnele
teisele kanalile. Seejärel vajutage
kõrvaklappidel automaatse
häälestamise nuppu, et korrata otsimist.

Märgutuled
Olek

Märgutuli
saatjal

Märgutuli
kõrvaklappidel

Otsimas

ei kohaldu

Roheline
märgutuli
vilgub.

Ühendus on
loodud

Valge
märgutuli
põleb*.

Roheline
märgutuli
põleb.

Aku on
peaaegu tühi

ei kohaldu

Roheline
märgutuli
vilgub
aeglaselt.

Laadimine

Roheline
märgutuli
vilgub.

ei kohaldu

Laetud.

Roheline
märgutuli
põleb.

ei kohaldu

Nõuanne
 Saatja valge märgutuli lülitub välja 5 minuti
möödudes.
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4 Tehnilised
andmed
Üldised nõuded ja funktsioonid

Muusika esitamise aeg: (sõltub
kõrvaklappidest): 18 tundi

Tavapärane laadimisaeg: 6 tundi

Kasutusvahemik: kuni 100 meetrit
(takistusteta ruum)

FMi võimalus
Edastus
Operaatori/vastuvõtja sagedus:
863,53–864,53 MHz

Saatja võimsus: < 9 dBm


Aku


2 x AAA NiMH 700 mAh taaslaetavad
akud

Adapter
Philips: YLJXC-080040

Sisend: 100–240 V~, 50/60 Hz

Väljund: 8 V DC 400 mA


Nõuanne
Täiendava tootetoe saamiseks minge
aadressile www.philips.com/support.

ET

5 Korduma
kippuvad
küsimused
Ma ei kuule ühtegi heli.
•
Veenduge, et toiteallikas ja adapter
oleksid omavahel korrektselt ühendatud
(vt jaotist „1. Heliseadme ühendamine“
lk 5).
•
Veenduge, et helitugevus oleks
seadistatud asjakohasele tasemele.
•
Veenduge, et akud oleksid laetud ja
korrektselt laadimispessa sisestatud
(vt jaotist „Alustamine“ lk 5).
•
Kontrollige, kas saatja märgutuli on
valge.
•
Akud on defektsed. Ostke uued samade
tehniliste andmetega akud.

Kui liigutan pead, siis kuulen segavat müra.
Häireid võib tekitada mõni teine juhtmevaba
seade, nagu Bluetooth, WiFi, ruuter või 2,4 GHz
seadmed. Nihutage see juhtmevaba seade
eemale.
Helikvaliteet on kehv.
•
Kõrvaklapid on levialast väljas.
Vähendage kõrvaklappide ja heliseadme
vahelist kaugust või eemaldage nende
vahelt takistused.
•
Muutke kanali seadistust (vt jaotist
„Alustamine“ lehekülgedel 6–7).
•
Reguleerige seadme helitaset.
Tehnilistes andmetes on tööulatuseks märgitud
100 meetrit. Miks on tegelik ulatus väiksem?
Tööulatust piiravad takistused, nt paksud
seinad, uksed või lagi. Viige kõrvaklapid
saatjale lähemale.

Heli on moondunud.
•
Heliallika helitase on seatud liiga
kõrgeks.
•
Kõrvaklapid on levialast peaaegu väljas.
Viige need saatjale lähemale.
•
Kõrvaklappide tööd häirivad lähedal
asuvad elektriseadmed. Nihutage saatja
neist eemale.
•
Kõrvaklappide asukohas on paksud
seinad. Nihutage saatja neist eemale.
•
Muutke kanali seadistust (vt jaotist
„Alustamine“ lehekülgedel 6–7).
•
Reguleerige seadme helitaset.

Täiendava toe saamiseks minge aadressile www.philips.com/support.
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Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V.
registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote
on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema
haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding
Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote
garantiiandja.
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