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Klausos apsauga

Bendroji informacija

Siekiant išvengti žalos ar gedimų:

Pavojus

Dėmesio
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1 Svarbios 
saugos 
instrukcijos

 Siekiant apsisaugoti nuo žalos klausai 
ribokite muzikos klausymąsi dideliu garsumu 
ir naudokite saugų garsumo lygį. Kuo 
didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus 
klausymosi laikas.

Naudodami ausines laikykitės toliau pateiktų 
nurodymų.
• Klausykite protingu garsumo lygiu 

protingą laiką.
• Iš karto per daug nedidinkite garsumo, 

leiskite klausai prisitaikyti.
• Nedidinkite garsumo tiek, kad 

negirdėtumėte kas vyksta aplink.
• Galimai pavojingose situacijose 

ausinėmis reikėtų naudotis ypač atsargiai 
arba laikinai sustabdyti naudojimąsi 
jomis.

• Per didelio ausinių garsumo sukeliamas 
slėgis gali pakenkti klausos organams.

• Ausines naudoti įsidėjus į abi ausis 
vairuojant nerekomenduojama nes kai 
kur tai gali prieštarauti įstatymų 
nuostatoms.

• Dėl savo saugumo, dalyvaujant eisme ar 
kitomis galimai pavojingomis sąlygomis 
venkite išsiblaškymo dėl muzikos ar 
skambučių.

 Saugokite ausines ir siųstuvą nuo per didelio 
karščio.

 Saugokite ausines ir siųstuvą nuo smūgių.
 Saugokite ausines ir siųstuvą nuo vandens lašų 

ar purslų.
 Saugokite ausines ir siųstuvą nuo panardinimo į 

vandenį.
 Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje 

yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvių 
medžiagų.

 Jei ausines reikia valyti, tai atlikite naudodami 
minkštą, minimaliu vandens arba švelnaus 
muiluoto vandens kiekiu suvilgytą šluostę.

 Saugokite integruotą akumuliatorių nuo per didelio 
karščio, tokio kaip saulės šviesos, ugnies ar pan.

 Netinkamai atliekant akumuliatoriaus keitimo 
darbus kyla sprogimo pavojus. Pakeisti galima tik 
tokiu pačiu arba atitinkamu akumuliatoriumi.

Apie veikimo ir laikymo temperatūrą ir 
drėgmę
• Naudokite ir laikykite aplinkos 

temperatūroje nuo -10°C (14°F) iki 
60°C (140°F) (iki 90% santykinio oro 
drėgnumo).

• Auštoje ar žemoje temperatūroje 
akumuliatoriaus veikimo laikas gali 
būti trumpesnis.



Kas yra dėžutėje

Greitosios pradžios vadovas

Pasaulinė garantija

Ausinės

2 x AAA įkraunami akumuliatoriai

3,5 mm garso kabelis

AC/DC adapteris

Keičiamas JK ir GS kištukas

Siųstuvas

Antena

2 Jūsų belaidės 
televizoriaus ausinės

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus 
prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ 
teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite 
savo produktą www.philips.com/support.
Naudodami „Philips“ ausis uždengiančias 
ausines galite:
• Mėgautis patogiu laisvų rankų televizijos 

laidų žiūrėjimu;
• Mėgautis muzika ir valdyti belaidžiame 

įrenginyje.

Saugos lapas
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Maitinimo įvestis

Garso įvestis (prijungimas prie televizoriaus)

Kanalo pasirinkimo jungiklis



LED

Automatinė paieška (po kanalo pasirinkimo siųstuve)

Įkrovimo lizdas


Garsumas +/-










  

   

Jūsų belaidžių televizoriaus 
ausinių apžvalga

3,5 mm kištukas ausinių įkrovimui

LED indikatorius

Maitinimo įjungimas/išjungimas
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Dėmesio

Pastaba

Pradėjimas naudoti

+

+

-

-

1

2

3

4

3 Kaip pradėti 
naudoti

 Ausinėms galima naudoti AAA šarminius 
elementus, bet jų šia sistema įkrauti 
negalima.

 Ausinėms naudokite tik „Philips“ įkraunamus 
sutrumpintus NiMH akumuliatorius. Kitų tipo 
įkraunamų akumuliatorių šia sistema įkrauti 
negalima.

 Prieš pirmą kartą naudodami ausines 
komplekte esančius akumuliatorius įkraukite 
bent 5 valandas.

 Jei garso įrenginio garsumas nepakankamas, 
siųstuvas automatiškai išsijungia.

 Įkraunant akumuliatorius siųstuvas garso 
signalo netransliuoja. 

Įstatykite anteną į siųstuvą.

Prijunkite maitinimo adapterį prie 
elektros tinklo lizdo, o 3,5 mm kištuką 
prie siųstuvo.

Nuimkite kairiosios ausies pagalvėlę. 
Įstatykite komplekte esančius AAA x2 
akumuliatorius.

Norėdami įkrauti ausines prijunkite 
įkrovimo kabelį prie ausinių įkrovimo lizdo. 
Mirksės ŽALIAS siųstuvo LED. Baigus 
įkrovimą ŽALIAS siųstuvo LED degs 
nuolat.
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Prijungimas

Hi-Fi/TV

„Balta“ dega

Įkrovimas: „Žalias“ mirksi;
Įkrovimas baigtas: „Žalias“ dega.

1 Garso įrenginio prijungimas
• Prijunkite garso įrenginį su 3,5 mm garso 

išvestimi. Prijunkite vieną komplekte 
esančio 3,5 mm garso kabelio galą prie 
siųstuvo 3,5 mm garso įvesties, o kitą – 
prie 3,5 mm garso išvesties.

2 Ausinių įjungimas
• Paspauskite ausinių maitinimo mygtuką. 

Degs ŽALIAS ausinių LED.

3 Įvesties garsumo reguliavimas
• Naudojant įrenginį su 3,5 mm garso 

išvestimi (pvz., televizorių) garsumo 
padidinimas ausinėmis neveiks jei 
prijungto įrenginio garsumo lygis per 
žemas.

4 Automatinė paieška
• Paspauskite ir sekundę palaikykite 

ausinių automatinės paieškos mygtuką 
norėdami automatiškai ieškoti signalo 
kanalo.
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–

LED indikacijos

Patarimas

Žemas 
akumuliatori
aus įkrovos 
lygis

Ieškoma

Ryšys 
užmegztas

–

–

–

• Geriausio kanalo pasirinkimas
Jei yra trukdžių, perjunkite siųstuvą į 
kitą signalo kanalą. Tada paspauskite 
ausinių automatinės paieškos mygtuką 
norėdami pakartoti paiešką.

Siųstuvo 
LED

Būsena Ausinių 
LED

Žalias LED 
mirksi

Dega žalias 
LED*

Dega žalias 
LED

Žalias LED 
lėtai mirksi

Įkrovimas Žalias LED 
mirksi

Pilnai įkrauta Dega žalias 
LED

 Baltas siųstuvo LED išsijungia po 5 minučių.
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Patarimas

4 Techniniai 
duomenys

Bendrosios speci�kacijos ir funkcijos

 Muzikos klausymosi laikas (ausinių 

variacija): 18 val.

 Normalus pilno įkrovimo laikas: 6 val.

 Veikimo nuotolis: iki 100 metrų (atviroje 

erdvėje)

 FM sprendimas

Perdavimas

 Operatoriaus/priėmimo dažnis: 

863.53-864.53 MHz

 Perdavimo galia: < 9 dBm

Akumuliatorius

 2 x AAA NiMH 700 mAh įkraunami 

akumuliatoriai

Adapteris

 „Philips“: YLJXC-080040

 Įvestis: 100-240 V~, 50/60 Hz

 Išvestis: 8 Vdc 400 mA

Norėdami gauti pagalbos dėl produkto, 
apsilankykite www.philips.com/support.
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Norėdami gauti pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support.

9

5 Dažnai 
užduodami 
klausimai

Negirdžiu jokio garso.
• Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas 

maitinimo šaltinis ir adapteris (žr. „1. Garso 
įrenginio prijungimas“, 5 psl.).

• Įsitikinkite, kad sureguliuotas tinkamas 
garsumo lygis.

• Įsitikinkite, kad akumuliatoriai įkrauti ir 
tinkamai įstatyti į akumuliatoriaus įkrovimo 
lizdą (žr. „Kaip pradėti naudoti“, 5 psl.).

• Patikrinkite ar dega baltas siųstuvo LED.
• Akumuliatoriai turi defektų. Įsigykite 

naujus tokių pačių speci�kacijų 
akumuliatorius.

Garsas iškraipytas.
• Nustatytas per aukštas garso šaltinio 

garsumo lygis.
• Ausinės yra beveik už veikimo nuotolio 

ribų. Perkelkite jas arčiau siųstuvo.
• Ausinės priima trukdžius iš netoliese 

esančių elektrinių prietaisų. Patraukite 
siųstuvą nuo jų.

• Ausinės yra vietoje su storomis sienomis. 
Patraukite siųstuvą nuo jų.

• Sureguliuokite kanalo nustatymą (žr. „Kaip 
pradėti naudoti“, 6-7 psl.).

• Sureguliuokite garso įrenginio garsumą.

Pajudinus galvą girdžiu trukdžių triukšmą.
Trukdžius gali sukelti kitas belaidis įrenginys, 
pvz., „Bluetooth“, „WiFi“, maršruto parinktuvas 
ar 2,4 GHz įrenginiai. Patraukite belaidį įrenginį 
nuo jų.

Prasta garso kokybė.
• Ausinės yra už veikimo nuotolio ribų. 

Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir garso 
įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias 
kliūtis.

• Sureguliuokite kanalo nustatymą (žr. „Kaip 
pradėti naudoti“, 6-7 psl.).

• Sureguliuokite garso įrenginio garsumą.

Speci�kacijose nurodytas 100 metrų veikimo 
nuotolis. Kodėl faktinis nuotolis mažesnis?
Veikimo nuotolį riboja kliūtys, tokios kaip 
sienos, durys ar lubos. Perkelkite ausines 
arčiau siųstuvo.
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„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips 

N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už 
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