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Gehoorschade

Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:

Gevaar

Opgelet
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1 Belangrijke 
veiligheidsinstructies

 Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u 

een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. 

Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger 

het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de volgende richtlijnen in acht 
wanneer u de koptelefoon gebruikt.
• Luister op redelijke volumes gedurende 

een redelijke periode.
• Voorkom dat u het volume continu naar 

boven bijstelt terwijl uw gehoor zich 
aanpast.

• Zet het volume niet zo hoog dat u niet 
kunt horen wat er om u heen gebeurd.

• Wees voorzichtig of stop gebruik in 
mogelijk gevaarlijke situaties.

• Overmatige geluidsdruk van oortelefoons 
en koptelefoons kan gehoorverlies 
veroorzaken.

• Het gebruik van een koptelefoon met 
beide oren tijdens het rijden wordt 
afgeraden en kan in sommige landen 
illegaal zijn tijdens het rijden.

• Vermijd a�eiding door muziek of 
telefoongesprekken in het verkeer of 
andere potentieel gevaarlijke 
omgevingen.

 Stel de koptelefoon en de zender niet bloot aan 

overmatige hitte.

 Stel de koptelefoon en zender niet bloot aan zware 

schokken.

 De koptelefoon en de zender niet blootstellen aan 

druppelend of opspattend water.

 De koptelefoon en zender niet in water onderdompelen.

 Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, 

ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.

 Gebruikt u een zachte doek, indien nodig bevochtigd met 

een minimum aan water of verdunde milde zeep, om het 

apparaat schoon te maken.

 De geïntegreerde batterij niet blootstellen aan hitte, direct 

zonlicht, vuur, enz.

 Er bestaat een risico van ontplo�ngsgevaar als de batterij 

wordt vervangen met een verkeerde batterij. Vervang 

alleen door hetzelfde of een equivalent type.

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en 
vochtigheid
• Gebruik of bewaar op een plaats 

waar de temperatuur tussen -10 °C 
(14 °F) en 60 °C (140 °F) ligt (tot 90% 
relatieve vochtigheid).

• De levensduur van de batterij kan 
korter zijn bij hoge of lage 
temperaturen.



Verpakkingsinhoud

Snelstartgids

Wereldwijde garantie

Koptelefoon

2 x oplaadbare AAA-batterij

Audiokabel van 3,5 mm

AC/DC-adapter

Verwisselbare stekker voor 
UK- en GS-stekker

Zender

Antenne

2  Uw draadloze 
tv-koptelefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom 
bij Philips! Registreer uw product op 
www.philips.com/welcome om volledig te 
pro�teren van de ondersteuning die Philips biedt.
Met deze Philips over-ear koptelefoon kunt u:
• Draadloos kijken naar tv-programma's;
• Draadloos genieten van muziek.

Veiligheidsinformatie
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Stroomaansluiting

Audio-ingang (aansluiting op tv)

Kanaalkeuzeschakelaar



LED

Automatisch afstemmen (na kanaalselectie in zender)

Oplaadaansluiting


Volume +/-










  

   

Overzicht van uw draadloze 
tv-hoofdtelefoon

3,5 mm plug voor het opladen van koptelefoon

LED-indicator

Inschakelen / uitschakelen
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Opgelet

Opmerking

Inschakelen

+

+

-

-

1

2

3

4

3 Aan de slag

 AAA-alkalinebatterijen kunnen worden gebruikt 

om de koptelefoon te gebruiken, maar kunnen 

niet worden opgeladen met dit systeem.

 Gebruik alleen de daarvoor bedoelde 

oplaadbare NiMH-batterijen van Philips voor 

uw koptelefoon. Andere soorten oplaadbare 

batterijen kunnen niet met dit systeem worden 

opgeladen.

 Laad de meegeleverde batterijen minimaal 

5 uur op voordat u de koptelefoon voor het 

eerst gebruikt.

 Als het volume van de audiobron te laag is, 

wordt de zender automatisch uitgeschakeld.

 De zender geeft geen audiosignaal weer terwijl 

de batterij wordt opgeladen. 

Plaats de antenne op de zender.

Sluit de voedingsadapter aan op het 
stopcontact en sluit de 3,5 mm-stekker 
aan op de zender.

Trek het oorkussen op de linkeroorschelp 
eruit. Plaats de meegeleverde AAA x 
2-batterijen.

Sluit de oplaadkabel aan op de 
oplaadaansluiting van de koptelefoon om 
de koptelefoon op te laden. De LED op de 
zender knippert “GROEN”. Als het 
opladen is voltooid, blijft de LED op de 
zender constant “GROEN” branden.
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Verbinden

Hi-Fi/TV

"Wit" aan

Opladen: "Groen" knipperend;
Opladen voltooid: "Groen" aan.

1 Sluit het audioapparaat aan
• Sluit het audioapparaat aan op een 

3,5 mm audio-uitgang. Sluit de ene kant 
van de meegeleverde 3,5 mm audiokabel 
aan op de 3,5 mm audio-ingang van de 
zender en een andere kant op de 3,5 mm 
audio-uitgang van het andere apparaat.

2 Schakel de koptelefoon in
• Druk op de aan/uit-knop op de 

koptelefoon. De LED voor de 
koptelefoon wordt "GROEN".

3 Pas het ingangsvolume aan
• Voor een apparaat met 3,5 mm 

audio-uitgang (bijv. een tv): het 
verhogen van het volumeniveau op de 
koptelefoon heeft geen e�ect als het 
volumeniveau van het aangesloten 
apparaat te laag is.

4 Automatisch afstemmen
• Druk een seconde op automatisch 

afstemmen op de koptelefoon om 
automatisch op het zendersignaal af te 
stemmen.
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N.v.t.

LED-indicators

Tip

Laag 
batterijniveau

Zoeken

Verbinding 
gemaakt

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

• Selecteer het beste kanaal
Als er interferentie is, schakel dan over 
naar een ander zendersignaal. Druk 
vervolgens op knop voor automatisch 
afstemmen op de koptelefoon om het 
afstemmen te herhalen.

LED op 
zender

Status LED op 
koptelefoon

Groene LED 
knippert

Witte LED 
aan*

Groene 
LED aan

Groene LED 
knippert 
langzaam

Opladen Groene LED 
knippert

Volledig 
opgeladen

Groene LED 
aan

 De witte LED op de zender gaat na 5 minuten 

uit.
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Tip

4 Technische 
gegevens

Algemene speci�caties en kenmerken

 Muziektijd (met koptelefoon): 18 uur

 Gemiddelde tijd om volledig op te 

laden: 6 uur

 Bereik: tot 100 meter (open ruimte)

 FM-ontvangst

Zender

 Drager/ontvangstfrequentie: 

863.53-864.53 MHz

 Zendervermogen: <9 dBm

Batterijen

 2 oplaadbare AAA-batterijen NiMH 

700 mAh

Adapter

 Philips: YLJXC-080040

 Voeding: 100-240 v~, 50/60 Hz

 Uitgang: 8 vdc 400 mA

Ga voor productondersteuning naar 
www.philips.com/support.
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Ga voor ondersteuning naar www.philips.com/support.
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5 Veelgestelde 
vragen

Ik hoor geen enkel geluid.
• Controleer of de voeding en de adapter 

correct zijn aangesloten (zie ‘1. Sluit het 
audioapparaat aan’ op pagina 5).

• Controleer de instelling van het 
volumeniveau.

• Controleer of de batterijen zijn opgeladen 
en correct in de batterijoplader zijn 
geplaatst (zie ‘Aan de slag’ op pagina 5).

• Controleer of de LED op de zender wit is.
• Batterijen zijn defect. Koop nieuwe 

batterijen met dezelfde speci�caties.

Het geluid is vervormd.
• Het volumeniveau bij de audiobron is te 

hoog ingesteld.
• De koptelefoon is bijna buiten bereik. 

Verklein de afstand tot de zender.
• De koptelefoon heeft last van interferentie 

van elektrische apparaten in de buurt. 
Vergroot de afstand tussen de apparaten.

• Het bereik van de koptelefoon wordt 
gehinderd door dikke muren. Vergroot de 
afstand tussen de apparaten.

• Pas de kanaalinstelling aan (zie ‘Aan de 
slag’ op pagina 6-7).

• Pas het volume van het audioapparaat 
aan.

Als ik mijn hoofd beweeg, hoor ik storende 
geluiden.
De storing kan worden veroorzaakt door een 
ander draadloos apparaat zoals Bluetooth, 
Wi-Fi, router of 2.4 Ghz-apparaten Verplaats 
het draadloze apparaat.

De geluidskwaliteit is slecht.
• De koptelefoon is buiten bereik. Verklein 

de afstand tussen uw koptelefoon en 
audioapparaat, of verwijder obstakels 
ertussen.

• Pas de kanaalinstelling aan (zie ‘Aan de 
slag’ op pagina 6-7).

• Pas het volume van het audioapparaat 
aan.

De speci�catie geeft een bereik aan van 
100 meter. Waarom is het werkelijke bereik 
korter?
Het bereik wordt beperkt door obstakels zoals 
dikke muren, deuren of plafonds. Plaats de 
koptelefoon dichter bij de zender.
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