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1 Svarīgi
drošības
noteikumi
Klausīšanas drošība

Bīstami!
 Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet
laiku, kuru lielā skaļumā izmantojat austiņas, un
iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir
skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Austiņu lietošanas laikā noteikti ievērojiet
tālāk dotos norādījumus.
•
Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu
laika periodu.
•
Uzmanieties un pēc dzirdes pielāgošanās
neturpiniet visu laiku palielināt skaļumu.
•
Neizmantojiet tik lielu skaļumu, ka nevar
dzirdēt, kas notiek apkārt.
•
Potenciāli bīstamās situācijās jāievēro
piesardzība un uz laiku jāpārtrauc
lietošana.
•
Pārmērīgs skaņas spiediens austiņās var
izraisīt dzirdes zudumu.
•
Transportlīdzekļa vadīšanas laikā nav
ieteicams izmantot austiņas, kas nosedz
abas ausis, un dažviet tas var būt
aizliegts.
•
Rūpējoties par savu drošību, izvairieties
no mūzikas vai tālruņa zvanu radītas
uzmanības novēršanas, atrodoties
satiksmes plūsmā vai citā potenciāli
bīstamā vidē.
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Vispārīga informācija
Lai izvairītos no bojājuma vai nepareizas
darbības:

Uzmanību!
 Nepakļaujiet austiņas un raidītāju pārmērīga
karstuma iedarbībai.
 Nenometiet zemē austiņas un raidītāju.
 Uz austiņām un raidītāja nedrīkst ļaut uzpilēt vai
uzšļakstīties ūdenim.
 Neļaujiet austiņas un raidītāju iemērkt ūdenī.
 Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kuru
sastāvā ir alkohols, amonjaks, benzols vai abrazīvas
vielas.
 Ja nepieciešama tīrīšana, izmantojiet mīkstu drāniņu,
kas vajadzības gadījumā samitrināta pēc iespējas
mazākā daudzumā ūdens vai atšķaidīta ziepjūdens
šķīduma.
 Integrēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīga
karstuma avota, piemēram, saules gaismas, uguns
utt., iedarbībai.
 Baterijas nepareizas nomaiņas gadījumā pastāv
sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai
līdzvērtīga tipa bateriju.

Par ekspluatācijas un uzglabāšanas
temperatūru un mitrumu
•
Izmantojiet uz uzglabājiet vietā, kurā
temperatūra ir robežās starp -10° C
(14° F) un 60° C (140 °F) (ar relatīvo
gaisa mitrumu līdz 90 %).
•
Augstākas vai zemākas temperatūras
apstākļos baterijas darbmūžs var būt
īsāks.

2 Jūsu televizora
bezvadu austiņas
Apsveicam ar pirkumu un kļūšanu par Philips
klientu! Lai varētu izmantot visas Philips
piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet
savu produktu vietnē www.philips.com/support.
Izmantojot šīs Philips virs ausīm uzliekamās
austiņas, jūs varat:
•
ērti skatīties televizoru, izmantojot
bezvadu austiņas;
•
klausīties un kontrolēt mūziku,
izmantojot bezvadu austiņas.

Kastes saturs

2 x AAA izmēra uzlādējamas baterijas

3,5 mm audio kabelis

Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris

“UK” un “GS” spraudkontakta
nomaināmā galviņa

Austiņas

Ātrās darba sākšanas rokasgrāmata

Vispasaules garantija
Raidītājs

Antenas caurulīte

Informatīvā lapiņa
par drošību
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Televizora bezvadu austiņu
pārskats



  







  

LED indikators
3,5 mm spraudnis austiņu uzlādēšanai
Barošanas ligzda
Kanāla izvēles slēdzis
Audio ieeja (televizora pievienošanai)







Ieslēgšana/izslēgšana
Uzlādes ligzda
LED indikators
Automātiska noskaņošana (pēc raidītāja kanāla izvēles)
Skaļums +/LV

3 Lietošanas
sākšana

2

Pievienojiet maiņstrāvas adapteri pie
galvenās barošanas ligzdas un
3,5 mm spraudni pie raidītāja.

3

Izvelciet ārā austiņu polsterējumu no
kreisās austiņas ietvara. Ievietojiet
2 nodrošinātās AAA izmēra baterijas.

Uzmanību!
 Austiņas var izmantot ar AAA izmēra sārmu
baterijām, tomēr tās ar šo sistēmu nevar
uzlādēt.

Piezīme
 Kopā ar šīm austiņām izmantojiet tikai Philips
uzlādējamās NiMH baterijas ar saīsināto
uzmavu. Šo sistēmu nevar uzlādēt ar cita tipa
uzlādējamajām baterijām.
 Pirms austiņu pirmās izmantošanas reizes
uzlādējiet nodrošinātās baterijas vismaz
5 stundas.
 Ja audio avota skaļums nav pietiekams,
raidītājs automātiski izslēdzas.
 Baterijas uzlādēšanas laikā raidītājs
nepārraida audio signālu.

-

Sagatavošana
+
Ievietojiet antenas caurulīti raidītājā.

+

1

4

Iespraudiet uzlādes kabeli austiņu uzlādes
ligzdā, lai uzlādētu austiņas. Raidītāja LED
indikators mirgos ZAĻĀ krāsā. Pēc
uzlādēšanas pabeigšanas uz raidītāja
esošais LED indikators turpina vienmērīgi
deg ZAĻĀ krāsā.
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Notiek uzlādēšana: mirgo zaļā krāsā.
Uzlādēšana pabeigta: deg zaļā krāsā.

2

Austiņu ieslēgšana

•

Nospiediet barošanas pogu uz austiņām.
LED indikators uz austiņām deg ZAĻĀ
krāsā.

3

Ievades skaļuma noregulēšana

•

Ierīcei, kurai ir 3,5 mm audio izvade
(piem., televizoram), skaļuma līmeņa
palielināšana austiņās nenotiek, ja
pievienotās ierīces skaļuma līmenis ir
pārāk mazs.

Pievienošana
1

Audio ierīces pievienošana

4

Automātiska noskaņošana

•

Pievienojiet audio ierīci ar 3,5 mm audio
izvadi. Pievienojiet nodrošinātā 3,5 mm
audio kabeļa vienu galu pie raidītāja
3,5 mm audio ievades ligzdas un otru
galu pie 3,5 mm audio izvades ligzdas.

•

Piespiediet un sekundi turiet
automātiskās noskaņošanas pogu uz
austiņām, lai automātisku noskaņotu uz
signāla kanālu.

Hi-Fi/
Televizors

Deg baltā krāsā
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•

Vislabākā kanāla izvēle
Ja ir traucējumi, pārslēdziet raidītāju uz
citu signāla kanālu. Pēc tam piespiediet
automātiskās noskaņošanas pogu uz
austiņām, lai atkārtotu noskaņošanu.

LED indikācijas
Stāvoklis

LED indikators LED indikators
uz austiņām
uz raidītāja

Notiek
meklēšana

N/A

Mirgo zaļš LED
indikators

Izveidots
savienojums

Deg balts LED
indikators*

Deg zaļš LED
indikators

Mazs baterijas N/A
lādiņa līmenis

Lēni mirgo
zaļš LED
indikators

Notiek
uzlādēšana

Mirgo zaļš LED N/A
indikators

Pilnīgi
uzlādēts

Deg zaļš LED N/A
indikators

Ieteikums
 Baltais LED indikators uz raidītāja nodziest
pēc 5 minūtēm.
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4 Tehniskie dati
Vispārējā specifikācija un funkcijas

Mūzikas atskaņošanas laiks (austiņu
variantam): 18 stundas

Parasti pilnīgai uzlādei nepieciešamais
laiks: 6 stundas

Darbības diapazons: līdz 100 metriem
(telpā, kurā nav nekādu šķēršļu)

FM risinājums
Pārraide
Mobilo sakaru operatora / uztveršanas
frekvence: 863,53-864,53 MHz

Pārraides jauda: < 9 dBm


Baterija
2 x AAA NiMH 700 mAh uzlādējamās
baterijas



Adapteris
Philips: YLJXC-080040

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

Izvade: 8 Vdc, 400 mA


Ieteikums
Lai saņemtu papildu atbalstu saistībā ar šo produktu,
apmeklējiet vietni www.philips.com/support.
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5 Bieži uzdotie
jautājumi

Es nedzirdu nekādu skaņu.
•
Pārliecinieties, ka ir pareizi pievienots
barošanas avots un adapteris (skatiet
sadaļu “1. Audio ierīces pievienošana”
5. lappusē).
•
Pārliecinieties, ka ir noregulēts atbilstošs
skaļums.
•
Pārliecinieties, ka baterijas ir uzlādētas un
pareizi ievietotas bateriju uzlādēšanas
ligzdā (skatiet sadaļu “Lietošanas
sākšana” 5. lappusē).
•
Pārbaudiet, vai LED indikators uz raidītāja
ir baltā krāsā.
•
Baterijas ir bojātas. Nopērciet jaunas
baterijas ar tādu pašu specifikāciju.

Kad es pakustinu galvu, es dzirdu traucējumus.
Traucējumus var radīt kāda cita bezvadu ierīce,
piemēram, Bluetooth, Wi-Fi, maršrutētājs vai
2,4 GHz ierīces. Pārvietojiet šo bezvadu ierīci
tālāk.
Audio kvalitāte ir slikta.
•
Austiņas atrodas ārpus diapazona.
Samaziniet attālumu starp austiņām un audio
ierīci vai likvidējiet pa vidu esošos šķēršļus.
•
Noregulējiet kanāla iestatījumu (skat.
Sadaļu “Lietošanas sākšana” 6.-7. lappusē).
•
Noregulējiet audio ierīces skaļumu.
Specifikācijās ir norādīts 100 m liels darbības
diapazons. Kāpēc reālais diapazons ir mazāks?
Darbības diapazonu ierobežo tādi šķēršļi kā
biezas sienas, durvis vai griesti. Pārvietojiet
austiņas tuvāk raidītājam.

Dzirdami skaņas kropļojumi.
•
Iestatīts pārāk augsts skaņas avota
skaļuma līmenis.
•
Austiņas ir gandrīz ārpus diapazona.
Pārvietojiet tās tuvāk raidītājam.
•
Austiņām rada traucējumus tuvumā
esošās elektroierīces. Pārvietojiet raidītāju
tālāk no tām.
•
Austiņas atrodas vietā, kurā ir biezas
sienas. Pārvietojiet raidītāju tālāk no tām.
•
Noregulējiet kanāla iestatījumu (skat.
Sadaļu “Lietošanas sākšana” 6.-7. lappusē).
•
Noregulējiet audio ierīces skaļumu.

Lai saņemtu papildu atbalstu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support.
9

LV

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas
preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta
izgatavošanu un pārdošanu ir atbildīgs uzņēmums MMD Hong Kong
Holding Limited vai kāds tā sadarbības partneris, un MMD Hong Kong
Holding Limited ir garantijas devējs attiecībā uz šo produktu.
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