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Használati útmutató
Regisztrálja termékét, és kérjen segítséget a következő oldalon:

www.philips.com/support
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1 Fontos
biztonsági
előírások
Biztonságos használat

Veszély
 A halláskárosodás megelőzése érdekében
korlátozza a fejhallgató nagy hangerő melletti
használatát, és válasszon biztonságos
hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál
rövidebb a hallás szempontjából még
biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a
fejhallgató használata során.
•
A készüléket ésszerű ideig, ésszerű
hangerőn használja.
•
Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se
növelje, ha hozzászokott egy adott
hangerőhöz.
•
Ne állítsa a hangerőt olyan magasra,
hogy ne hallja a környező zajokat.
•
Fokozottan figyeljen, vagy egy időre
kapcsolja ki a készüléket a potenciálisan
veszélyes helyzetekben.
•
A fül- és fejhallgatók használatából
eredő túlzott hangnyomás
halláskárosodást okozhat.
•
Nem ajánlott vezetés közben mindkét
fület fülhallgatóval eltakarni. Ez bizonyos
területeken törvénybe ütköző cselekedet.
•
Saját biztonsága érdekében kerülje a
zenehallgatásból és telefonhívásokból
eredő figyelemelterelést, ha forgalomban,
vagy egyéb potenciálisan veszélyes
környezetben tartózkodik.
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Általános információk
A sérülés és rendellenes működés elkerülése
érdekében:

Figyelem
 Ne tegye ki a fejhallgatót és a közvetítőegységet
fokozott hőhatásnak.
 Ne ejtse le a fejhallgatót és a közvetítőegységet.
 Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot a
fejhallgatóra és a közvetítőegységre.
 Ne hagyja, hogy fejhallgatója és a közvetítőegység
vízbe merüljön.
 Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek
alkoholt, ammóniát, benzint vagy marószereket
tartalmaznak.
 Amennyiben a termék tisztításra szorul, használjon
puha tisztítórongyot, és ha szükséges, nedvesítse be
minimális mennyiségű vízzel vagy felvizezett
szappannal.
 A beépített akkumulátort ne tegye ki napsütéshez
vagy tűzhöz hasonló fokozott hőhatásnak.
 Robbanásveszély alakulhat ki az akkumulátor nem
megfelelő cseréje esetén. Kizárólag az eredetivel
megegyező, vagy annak megfelelő cserealkatrészt
használjon.

Tudnivalók a működtetési és tárolási
hőmérsékletekről
•
A készüléket -10 °C (14 °F) és 60 °C
(140 °F) közötti hőmérsékleten, illetve
legfeljebb 90%-os relatív páratartalom
mellett használja és tárolja.
•
Az akkumulátor élettartama
megrövidülhet túl magas vagy
alacsony hőmérsékleti körülmények
között.

2 A vezeték nélküli
TV-s fejhallgató
áttekintése
2 db AAA típusú újratölthető elem
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt,
és üdvözöljük a Philips világában! A Philips
által biztosított támogatás teljes körű
igénybevételéhez regisztrálja a terméket a
www.philips.com/support oldalon.
A Philips „Over Ear” fejhallgató használatával:
•
vezeték nélkül, kényelmesen élvezheti
a TV-s műsorokat;
•
vezeték nélkül hallgathat zenét és
vezérelheti a zenelejátszót.

A doboz tartalma

3,5 mm-es audiokábel

AC/DC adapter

Cserélhető csatlakozó (angol és
általános csatlakozó)

fejhallgató

Gyors üzembe helyezési útmutató

Globális garancia
Közvetítőegység

Antennacső

Biztonsági előírás
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A vezeték nélküli TV-s
fejhallgató áttekintése



  







  

LED-jelzőfény
3,5 mm-es bemenet a fejhallgató töltéséhez
Hálózati bemenet
Csatornaválasztó kapcsoló
Audiobemenet (TV-hez)

 Be- és kikapcsolás
 Töltőnyílás
 LED
 Automatikus hangolás (a közvetítőegységen történő csatornakiválasztást követően)
 Hangerő +/HU

3 Első lépések

2

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a
főkonnektorhoz, a 3,5 mm-es
csatlakozót pedig a közvetítőegységhez.

3

Húzza le a fülpárnát a fejhallgató bal
oldali részéről. Helyezze be a mellékelt
2 db AAA típusú elemet.

Figyelem
 AAA típusú alkáli elemek is használhatók a
fejhallgatóban, azonban ezeket nem tudja
tölteni ez a rendszer.

Megjegyzés
 Kizárólag Philips márkájú, újratölthető,
rövidített, NiMH típusú elemeket használjon
a fejhallgatóban. Más típusú elemek nem
tölthetők ezzel a rendszerrel.
 A fejhallgató első használata előtt legalább
5 órán át töltse a mellékelt elemeket.
 Ha az audioforrás hangereje nem elég
hangos, a közvetítőegység automatikusan
kikapcsol.
 A közvetítőegység nem továbbít hangot az
akkumulátor töltése közben.

-

Bekapcsolás
+
Helyezze az antennacsövet a
közvetítőegységre.

+

1

4

Dugja be a töltőkábelt a fejhallgató
töltőnyílásába a fejhallgató töltéséhez. A
közvetítőegység LED-je „ZÖLDEN” fog
villogni. A töltés befejezését követően a
közvetítőegység LED-je folyamatosan
„ZÖLDEN” fog világítani.
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Töltés: „Zöld” villogás;
A töltés befejeződött: Folyamatos
„zöld” fény.

2

A fejhallgató bekapcsolása

•

Nyomja meg a fejhallgató főkapcsolóját.
A fejhallgató LED-je „ZÖLDEN” fog
világítani.

3

A beviteli hangerő módosítása

•

A 3,5 mm-es audiokimenettel rendelkező
készülékek (pl. TV-k) esetén tekerje fel a
fejhallgató hangerejét, mivel a fejhallgató
nem reagál, ha a csatlakoztatni kívánt
készülék hangereje túl alacsony.

4

Automatikus hangolás

•

Nyomja meg az automatikus hangolás
gombot a fejhallgatón egy másodpercig,
hogy a készülék automatikusan a
jelcsatornára hangolódjon.

Csatlakozás
1

Az audioeszköz csatlakoztatása

•

Csatlakoztassa az audioeszközt egy
3,5 mm-es audiokimenettel. Csatlakoztassa
a mellékelt 3,5 mm-es audiokábel egyik
végét a közvetítőegység 3,5 mm-es
audiobemenetéhez, a másik végét pedig
a 3,5 mm-es audiokimenethez.
Hi-Fi /TV

„Fehéren” világít
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•

Válassza ki a legjobb csatornát
Ha interferencia jelentkezik, váltson másik
jelcsatornára a közvetítőegységen. Ezt
követően nyomja meg az automatikus
hangolás gombot a fejhallgatón a
hangolás megismétléséhez.

LED-jelzések
Állapot

A közvetítőegység A fejhallgató
LED-je
LED-je

Keresés
folyamatban

N/A

A zöld LED
villog

Létrejött a
kapcsolat

A fehér
LED világít*

A zöld LED
világít

Alacsony
töltöttségi
szint

N/A

A zöld LED
lassan villog

Töltés

A zöld LED
villog

N/A

Teljesen fel
van töltve

A zöld LED
világít

N/A

Tanács
 A közvetítőegység fehér LED-je 5 perc után
kikapcsol.
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4 Technikai adatok
Általános tulajdonságok és funkciók


Zenehallgatási idő (fejhallgató mód):
18 óra



Teljes töltéshez szükséges általános idő:
6 óra



Üzemi tartomány: legfeljebb 100 méter
(nyílt téren)



FM-megoldás

Jeltovábbítás


Fogadási/vételi frekvencia:
863,53-864,53 MHz



Jeltovábbítási teljesítmény: < 9 dBm

Akkumulátor


2 db AAA NiMH típusú, 700 mAh-s
újratölthető elem

Adapter


Philips: YLJXC-080040



Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz



Kimenet: 8 VDC 400 mA

Tanács
A terméket érintő további segítségért kérjük,
látogasson el a www.philips.com/support
oldalra.
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5 Gyakori
kérdések

Nem hallani semmit a fejhallgatóban.
•
Győződjön meg róla, hogy megfelelően
csatlakoztatta az adaptert az
áramforráshoz (tekintse meg az „1. Az
audioeszköz csatlakoztatása” című
fejezetet az 5. oldalon).
•
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő
szintre állította be a hangerőt.
•
Győződjön meg róla, hogy az elemek fel
vannak töltve, és hogy a megfelelő
töltőnyílásba helyezte őket (tekintse meg
az „Első lépések” című fejezetet az 5.
oldalon).
•
Ellenőrizze, hogy a közvetítőegység
LED-je fehéren világít-e.
•
Az elemek hibásak. Vásároljon az
eredetivel megegyező tulajdonságú új
elemeket.

Ha mozgatom a fejem, zavaró zajt hallok.
Az interferenciát más vezeték nélküli
készülékek, például Bluetooth-os, Wi-Fi-s,
2,4 GHz-es készülékek, illetve routerek is
okozhatják. Helyezze távolabb a vezeték
nélküli készüléket.
Gyenge a hangminőség.
•
A fejhallgató hatótávolságon kívül van.
Csökkentse a fejhallgató és az
audioeszköz közötti távolságot, vagy
távolítsa el a köztük lévő akadályokat.
•
Módosítsa a csatornabeállítást (tekintse
meg az „Első lépések” című fejezetet a
6-7. oldalon).
•
Állítsa be az audioeszköz hangerejét.
A műszaki leírásban 100 méteres üzemi
tartomány szerepel. Miért alacsonyabb a
tényleges üzemi tartomány?
Az üzemi tartományt korlátozhatják a
különböző akadályok, például a vastag falak,
az ajtók és a mennyezet. Helyezze a
fejhallgatót közelebb a közvetítőegységhez.

Torz a hang.
•
Az audioforrás hangereje túl magas.
•
A fejhallgató majdnem hatótávolságon
kívül van. Helyezze közelebb a
közvetítőegységhez.
A közeli elektromos készülékek interferenciát
•
sugároznak a fejhallgatóba. Helyezze
távolabb a közvetítőegységet tőlük.
•
A fejhallgató vastag falakkal rendelkező
helyen található. Helyezze távolabb a
közvetítőegységet tőlük.
•
Módosítsa a csatornabeállítást (tekintse
meg az „Első lépések” című fejezetet a
6-7. oldalon).
•
Állítsa be az audioeszköz hangerejét.

További segítségért, látogasson el a www.philips.com/support oldalra.
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A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett,
engedéllyel használt védjegyei. Ez a termék az MMD Hong Kong Holding
Limited vagy annak leányvállalatai felelőssége alatt került legyártásra és
értékesítésre, a termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding
Limited vállalat felel.
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