Hodetelefoner
6000-serien
TAH6005

Brukerhåndbok
Registrer produktet ditt og få støtte på

www.philips.com/support

Innhold
1

Viktige sikkerhetsanvisninger

2

Hørselssikkerhet
Generell informasjon

2
2

2 De trådløse
TV-hodetelefonene
Innhold i esken:
Oversikt over de trådløse
TV-hodetelefonene

3 Kom i gang
Oppstart
Tilkoble
LED-indikasjoner

3
3
4

5
5
6
7

4 Tekniske data

8

5 Ofte stilte spørsmål

9

NO

1 Viktige
sikkerhetsanvisninger

Generell informasjon
Slik unngår du skade og funksjonssvikt:

Forsiktig

Hørselssikkerhet

Fare
 For å unngå hørselsskade må du begrense hvor
lenge du bruker hodetelefonene med høyt
volum og sette volumet på et sikkert nivå. Jo
høyere volum, desto kortere sikker lyttetid.

Sørg for å overholde disse retningslinjene når
du bruker hodesettet.
•
Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig
tidsperiode.
•
Pass på å ikke justere volumet
kontinuerlig oppover etter hvert som
hørselen din tilpasser seg volumet.
•
Unngå å skru volumet så høyt at du ikke
kan høre det som foregår rundt deg.
•
Utvis forsiktighet eller avstå fra å bruke
hodesettet i potensielt farlige situasjoner.
•
For stort lydtrykk for øretelefoner og
hodetelefoner kan medføre hørselstap.
•
Bruk av hodetelefoner der begge ørene
er dekket mens du kjører er ikke anbefalt,
og kan noen steder være ulovlig.
•
For din egen sikkerhet må du unngå
forstyrrende musikk og telefonsamtaler i
trafikken og andre potensielt farlige
miljøer.
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 Ikke utsett hodetelefoner og senderen for sterk
varme.
 Ikke slipp hodetelefonene og senderen.
 Hodetelefoner og sender skal ikke utsettes for
drypp, sprutevann.
 Ikke la hodetelefonene og sender senkes ned i vann.
 Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol,
ammoniakk, bensin eller skuremidler.
 Hvis produktet må rengjøres, bør du bruke en myk
klut, om nødvendig fuktet i minimalt med vann eller
skånsom og uttynnet såpe til å rengjøre produktet.
 Det innebygde batteriet må ikke utsettes for
overdreven varme, slik som solskinn, ild eller
lignende.
 Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes feil. Bytt kun
ut med samme eller tilsvarende type.

Om drifts- og lagringstemperaturer og
luftfuktighet
•
Skal brukes eller oppbevares på
steder der temperaturen er mellom
-10°C (14°F) og 60°C (140 °F) (opptil
90 % relativ luftfuktighet.
•
Batteriets levetid kan være kortere
ved høye og lave temperaturer.

2 De trådløse
TV-hodetelefonene
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til
Philips! For å dra nytte av støtten som
Philips tilbyr, kan du registrere produktet
ditt på www.philips.com/support.
Med disse hodetelefonene over øret fra
Philips kan du:
•
Motta Tv-programmer trådløst;
•
Lytte til og kontrollere trådløs musikk.

Innhold i esken:

2 x AAA oppladbart batteri

3,5 mm lydkabel

Likestrøm/vekselstrømadapter

Oppladbar kontakt for britisk
og GS kontakt

Hodetelefoner

Hurtigstartveiledning

Global garanti
Sender

Antennerør

Sikkerhetsbrosjyre

NO

Oversikt over de trådløse
TV-hodetelefonene



  







  

LED-indikator
3,5 mm kontakt for lading av hodetelefoner
Strøminngang
Kanalvelgerbryter
Lyd inn (kontakt til TV)







Strøm på/av
Ladekontakt
LED
Auto-tune (etter kanalvalg i senderen)
Volum +/NO

3 Kom i gang

2

Koble strømadapteren til
strømledningskontakten og den
3,5 mm kontakten til senderen.

3

Trekk ut øreputen i venstre ørepropp.
Sett inn de medfølgende AAA x2
batteriene.

Forsiktig
 AAA alkaliske batterier kan brukes til å drive
hodetelefonene, men kan ikke lades med
dette systemet.

Merk
 Bruk utelukkende oppladbare kortermede
NiMH-batterier fra Philips med
hodetelefonene. Andre typer oppladbare
batterier kan ikke lades med dette systemet.
 Før du bruker hodetelefonene første gang,
må du lade de medfølgende batteriene i
minst 5 timer.
 Hvis lydkildens volum er utilstrekkelig, slås
senderen automatisk av.
 Senderen sender ikke lydsignaler mens du
lader batteriet.

-

Oppstart
+
Legg antennerøret på senderen.

+

1

4

Koble til ladekabelen på hodetelefonens
ladekontakt for å lade hodetelefonene.
LED-lampen på senderen blinker
«GRØNT». Når ladingen er fullført, vil
LED-lampen blinker kontinuerlig
«GRØNT» på senderen.
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2

Slå på hodetelefonene

•

Trykk på på-knappen på
hodetelefonene. LED-lampen lyser
«GRØNT» på hodetelefonene.

3

Juster inngangsvolumet

•

For enheter med 3.5 mm lydutgang
(f.eks. TV) vil enheten ikke reagere når
du øker volumet på hodetelefonene
hvis den tilkoblende enheten har et for
lavt volumnivå.

Lading: «Grønt» blinker;
Lading er fullført: «Grønn» på.

Tilkoble
1

Koble til lydenheten

•

Koble til lydenheten med en 3,5 mm
lydutgang. Koble en side av den
medfølgende 3,5 mm lydkabelen til den
3,5 mm lydinngangen på senderen og
den andre siden til den 3,5 mm
lydutgangen.
Hi-Fi /TV

«Hvitt» på
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4

Auto-tune

•

Trykk på auto-tune-knappen på
hodetelefonene i ett sekund for å stille
automatisk inn på signalkanalen.

•

Velg den beste kanalen
Hvis du opplever forstyrrelser, må du
bytte til en annen signalkanal på
senderen. Deretter trykker du på
auto-tune-knappen på hodetelefonene
for å fortsette innstillingen.

LED-indikasjoner
Status

LED på
sender

LED på
hodetelefoner

Søker

I/A

Grønn
LED-lampe
blinker

Tilkobling
utført

Hvit
LED-lampe
på*

Grønn
LED-lam
pe på

Lavt
batterinivå

I/A

Grønn
LED-lampe
blinker sakte

Lading

Grønn
LED-lampe
blinker

I/A

Fulladet

Grønn
LED-lampe
på

I/A

Tips
 Den hvite LED-lampen på senderen slås av
etter 5 minutter.

NO

4 Tekniske data
Generelle spesifikasjoner og funksjoner


Musikkavspillingstid (varierer etter
hodetelefoner): 18 timer



Vanlig ladetid: 6 timer



Driftsrekkevidde: opptil 100 meter (åpent
rom)



FM-løsning

Sender


Bærer/mottaksfrekvens 863,53-864,53 MHz



Sendereffekt: <9 dBm

Batteri


2 x AAA NiMH 700 mAh oppladbare
batterier

Adapter


Philips; YLJXC-080040



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



Utgang: 8 vdc 400 mA

Tips
Gå til www.philips.com/support for videre
brukerstøtte for produktet.
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5 Ofte stilte
spørsmål

Jeg hører forstyrrende støy når jeg beveger
hodet.
Slike forstyrrelser kan skyldes en annen trådløs
enhet, f.eks. Bluetooth, WiFi, ruter eller
2,4 GHz-enheter. Flytt den trådløse enheten.

Jeg hører ingen lyd.
•
Kontroller at du har koblet til strømkilden
og adapteren riktig (se‘1. Koble til
lydenheten’ på side 5).
•
Kontroller at du justerer volumet til et
passende nivå.
•
Kontroller at batteriene er ladet og koblet
riktig til batteriladespalten (se ‘Slik
kommer du i gang’ på side 5).
•
Sjekk om LED-lampen på senderen er
hvit.
•
Batteriene er defekte. Kjøp nye batterier
med samme spesifikasjoner.

Lydkvaliteten er dårlig.
•
Hodetelefonene er utenfor rekkevidde.
Reduser avstanden mellom
hodetelefonene og lydenheten, eller fjern
eventuelle hindringer mellom dem.
•
Juster kanalinnstillingen (se «Slik kommer
du i gang» på side 6-7).
•
Juster lydenhetens volum.
Spesifikasjonene viser en driftsrekkevidde på
100 meter. Hvorfor er den faktiske rekkevidden
kortere?
Driftsrekkevidden begrenses av hindringer som
f.eks. tykke vegger, dører og tak. Flytt
hodetelefonene nærmere senderen.

Lyden er forvrengt.
•
Lydnivået ved lydkilden er stilt inn for
høyt.
•
Hodetelefonene er nesten utenfor
rekkevidde. Flyttdem nærmere senderen.
•
Hodetelefonene mottar forstyrrelser fra
elektriske apparater i nærheten. Flytt
senderen unna dem.
•
Hodetelefonene er plassert i nærheten av
tykke vegger. Flytt senderen unna dem.
•
Juster kanalinnstillingen (se «Slik kommer
du i gang» på side 6-7).
•
Juster lydenhetens volum.

Gå til www.philips.com/support for videre brukerstøtte.
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