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Kuulonsuojaus

Yleistietoja

Välttyäksesi vahingoilta ja 
toimintahäiriöiltä:

Vaara

Huomio

FI

1 Tärkeitä 
turvallisuusohjeita

 Ehkäise kuulovaurioita rajoittamalla aikaa, 
jona käytät kuulokkeita suurella 
äänenvoimakkuudella, ja säädä 
äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä 
suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi 
on turvallinen kuunteluaika.

Varmista, että noudatat seuraavia ohjeita 
kuulokkeita käyttäessäsi.
• Kuuntele kohtuullisella 

äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja 
kerrallaan.

• Varo, ettet nosta jatkuvasti 
äänenvoimakkuutta kuulosi 
mukautuessa.

• Älä nosta äänenvoimakkuutta niin 
suureksi, ettet kuule ympäristöäsi.

• Ole varovainen tai keskeytä käyttö 
tilapäisesti mahdollisesti vaarallisissa 
tilanteissa.

• Liiallinen äänenpaine kuulokkeista 
korviin voi aiheuttaa kuulonalenemaa.

• Molemmat korvat peittävien 
kuulokkeiden käyttö ajaessa ei ole 
suositeltavaa ja voi olla laitonta joillain 
alueilla.

• Oman turvallisuutesi vuoksi kannattaa 
välttää musiikin tai puheluiden 
aiheuttamia häiriöitä liikenteessä ja 
muissa mahdollisesti vaarallisissa 
ympäristöissä.

 Älä altista kuulokkeita tai lähetintä liialliselle 
kuumuudelle.

 Älä pudota kuulokkeita tai lähetintä.
 Kuulokkeita tai lähetintä ei saa altistaa pisaroille 

tai roiskeille.
 Älä päästä kuulokkeita tai lähetintä uppoamaan 

veteen.
 Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät 

alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai 
hankaavia aineita.

 Jos tuote on puhdistettava, käytä pehmeää 
liinaa, joka on kostutettu tarvittaessa vähäisellä 
määrällä vettä tai mietoa saippuavettä.

 Kiinteää akkua ei saa altistaa liialliselle 
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, 
avotulelle tai muulle vastaavalle.

 Akun virheelliseen vaihtamiseen sisältyy 
räjähdysvaara. Korvaa vain samalla tai 
vastaavalla tyypillä.

Käyttö- ja varastointilämpötila ja 
ilmankosteus
• Käytä ja säilytä paikassa, jonka 

lämpötila on -10 – 60 °C (ja suhteellinen 
ilmankosteus korkeintaan 90 %).

• Akun kesto voi lyhentyä korkeissa tai 
matalissa lämpötiloissa.



Pakkauksen sisältö

Pika-aloitusopas

Kansainvälinen takuu

Kuulokkeet

2 kpl ladattavia AAA-akkuja

3,5 mm:n audiokaapeli

Verkkolaite

Vaihdettava UK- tai GS-pistoke

Lähetin

Antenni

2  Langattomat 
TV-kuulokkeesi

Onnittelut ostostasi ja tervetuloa 
Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit 
täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta 
tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa 
www.philips.com/support.
Näiden Philipsin over-ear-kuulokkeiden 
avulla voit
• nauttia TV-ohjelmista langattomasti
• nauttia musiikista ja hallita sitä 

langattomasti

Turvallisuuslehtinen
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Virtatulo

Äänitulo (kytke TV:hen)

Kanavanvalintakytkin



Merkkivalo

Automaattiviritys (kun lähettimessä on valittu kanava)

Latausliitäntä


Äänenvoimakkuus +/-










  

   

Langattomat TV-kuulokkeet 
yleisesti

3,5 mm:n pistoke kuulokkeiden lataamiseen

Merkkivalo

Virta päälle/pois
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Huomio

Huomautus

Aloita

+

+

–

–

1

2

3

4

3 Aloittaminen

 Kuulokkeita voidaan käyttää 
AAA-alkaliparistoilla, mutta niitä ei voi ladata 
tässä järjestelmässä.

 Käytä kuulokkeiden kanssa vain Philipsin 
ladattavia lyhennettyjä NiMH-akkuja. 
Muunlaisia ladattavia akkuja ei voi ladata 
tässä järjestelmässä.

 Ennen kuin käytät kuulokkeita ensimmäisen 
kerran, lataa toimitettuja akkuja vähintään 5 
tuntia.

 Jos äänilähteen äänenvoimakkuus ei ole 
riittävä, lähetin sammuu automaattisesti.

 Lähetin ei lähetä äänisignaalia, kun akkua 
ladataan. 

Kiinnitä antenni lähettimeen.

Kytke verkkolaite pistorasiaan ja 
3,5 mm:n pistoke lähettimeen.

Irrota korvatyyny vasemmasta 
kuulokkeesta. Asenna toimitetut 
2 AAA-paristoa.

Kytke latauskaapeli kuulokkeiden 
latausliitäntään ladataksesi kuulokkeet. 
Lähettimen merkkivalo vilkkuu vihreänä. 
Kun lataus päättyy, lähettimen 
merkkivalo palaa tasaisen vihreänä.
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Yhdistä

Hi� /TV

Valkoinen palaa

Lataaminen: Vihreä vilkkuu;
Ladattu täyteen: Vihreä palaa.

1 Kytke audiolaite
• Kytke 3,5 mm:n äänilähdöllä varustettu 

audiolaite. Kytke toimitetun 3,5 mm:n 
audiokaapelin yksi pää lähettimen 
3,5 mm:n audiotuloon ja toinen pää 
3,5 mm:n audiolähtöön.

2 Kytke kuulokkeet päälle
• Paina kuulokkeiden virtapainiketta. 

Kuulokkeiden merkkivalo hehkuu 
vihreänä.

3 Säädä ottoäänenvoimakkuutta
• Jos laitteessa on 3,5 mm:n äänilähtö 

(esim. TV), kuulokkeiden 
äänenvoimakkuuden lisääminen ei 
toimi, jos yhdistetyn laitteen 
äänenvoimakkuus on liian matala.

4 Automaattiviritys
• Paina kuulokkeiden 

automaattivirityspainiketta sekunnin 
virittääksesi signaalikanavalle 
automaattisesti.
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Merkkivalot

Vinkki

Akku vähissä

Etsitään

Yhteys 
muodostettu

-

-

-

• Valitse paras kanava
Jos häiriöitä ilmenee, siirry lähettimessä 
toiselle signaalikanavalle. Paina sitten 
kuulokkeiden 
automaattivirityspainiketta toistaaksesi 
virityksen.

Lähettimen 
merkkivalo

Tila Kuulokkeiden 
merkkivalo

Vihreä 
merkkivalo 
vilkkuu

Valkoinen 
merkkivalo 
palaa*

Vihreä 
merkkivalo 
palaa

Vihreä 
merkkivalo 
vilkkuu 
hitaasti

Lataus 
käynnissä

Vihreä 
merkkivalo 
vilkkuu

Ladattu 
täyteen

Vihreä 
merkkivalo 
palaa

 Lähettimen valkoinen merkkivalo sammuu 
5 minuutin kuluttua.
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Vinkki

4 Tekniset tiedot

Yleiset tekniset tiedot ja ominaisuudet

 Musiikin kuuntelu (kuulokkeet): 18 tuntia
 Normaali aika täyteen varaukseen: 

6 tuntia
 Käyttöetäisyys: enintään 100 metriä 

(avoimessa tilassa)
 FM-ratkaisu

Lähettäminen

 Kanto/vastaanottotaajuus: 
863,53-864,53 MHz

 Lähetysteho: < 9 dBm

Akku

 2 kpl AAA NiMH 700 mAh:n ladattavaa 
akkua

Sovitin

 Philips: YLJXC-080040
 Tulo: 100-240 V~, 50/60 Hz
 Lähtö: 8 VDC, 400 mA

Lisää tuotetukea saa osoitteesta 
www.philips.com/support.

FI



Lisätukea on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.
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5 Usein kysytyt 
kysymykset

En kuule ääntä ollenkaan.
• Varmista, että virtalähde ja sovitin on 

kytketty oikein (katso kohta ”1. Kytke 
audiolaite” sivulta 5).

• Muista säätää äänenvoimakkuus sopivalle 
tasolle.

• Varmista, että akut on ladattu ja asennettu 
oikein akun latausliitäntään (katso 
Aloittaminen sivulla 5).

• Tarkista, onko lähettimen merkkivalo 
valkoinen.

• Akut ovat viallisia. Osta uudet akut, joilla 
on samat spesi�kaatiot.

Ääni vääristyy.
• Audiolähteen äänenvoimakkuustaso on 

liian korkea.
• Kuulokkeet ovat melkein kantaman 

ulkopuolella. Siirrä ne lähemmäs lähetintä.
• Kuulokkeet saavat häiriöitä lähellä 

olevista sähkölaitteista. Siirrä lähetin 
kauemmas niistä.

• Kuulokkeet ovat paksuseinäisessä 
huoneessa. Siirrä lähetin kauemmas niistä.

• Säädä kanava-asetusta (katso kohta 
Aloittaminen sivuilla 6-7).

• Säädä audiolaitteen äänenvoimakkuutta.

Kun liikutan päätäni, kuulen häiritsevää ääntä.
Häiriö voi johtua toisesta langattomasta 
laitteesta, kuten Bluetooth-, Wi-Fi- tai 2,4 
GHz:n laitteesta tai reitittimestä. Siirrä langaton 
laite kauemmas.

Äänenlaatu on huono.
• Kuulokkeet ovat kantaman ulkopuolella. 

Tuo kuulokkeet ja audiolaite lähemmäksi 
toisiaan tai siirrä niiden väliset esteet 
sivuun.

• Säädä kanava-asetusta (katso kohta 
Aloittaminen sivuilla 6-7).

• Säädä audiolaitteen äänenvoimakkuutta.

Teknisissä tiedoissa kantamaksi ilmoitetaan 
100 metriä. Miksi todellinen kantama on 
lyhyempi?
Esteet, kuten paksut seinät, ovet ja katto, 
rajoittavat kantamaa. Siirrä kuulokkeet 
lähemmäs lähetintä.
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