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1 Importantes
instruções de
segurança
Segurança auditiva

Perigo
 Para evitar problemas auditivos, limite o
tempo de uso dos fones de ouvido em
volume alto e ajuste o volume para um nível
seguro. Quanto mais alto o volume, menor o
tempo de audição segura.

Siga as seguintes orientações ao usar os
fones de ouvido.
•
Ouça com volume adequado e não
utilize por longos períodos.
•
Cuidado para não elevar o volume
conforme seus ouvidos se adaptam.
•
Não aumente o volume tão alto que
você não consiga ouvir o que está ao seu
redor.
•
Tenha cuidado ou interrompa
temporariamente o uso em situações
potencialmente perigosas.
•
Volumes excessivos nos fones de ouvido
podem causar perda de audição.
•
O uso de fones com os dois ouvidos
cobertos ao dirigir não é recomendado e
pode ser ilegal em algumas áreas.
•
Para sua segurança, evite distrações de
músicas ou telefonemas enquanto
estiver no trânsito ou em outros
ambientes potencialmente perigosos.
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Informações gerais
Para evitar danos ou mau funcionamento:
Cuidado
 Não exponha os fones de ouvido e o transmissor
a calor excessivo.
 Não deixe seus fones de ouvido e transmissor
caírem.
 Os fones de ouvido e o transmissor não devem
ser expostos a respingos.
 Não mergulhe seus fones de ouvido e
transmissor na água.
 Não utilize produtos de limpeza que contenham
álcool, amônia, benzeno ou substâncias
abrasivas.
 Para limpeza do produto, utilize um pano macio,
umedecido com pouca água ou sabão neutro
diluído.
 A bateria integrada não deve ser exposta a calor
excessivo, como luz solar, fogo ou similares.
 Perigo de explosão se a bateria for substituída
de maneira incorreta. Substitua apenas por
bateria do mesmo tipo ou equivalente.

Informações sobre umidade e temperaturas
de operação e armazenamento
•
Utilize ou armazene em um local onde
a temperatura esteja entre -10°C (14°F)
e 60°C (140°F) (até 90% de umidade
relativa).
•
A duração da bateria pode ser menor
em condições de temperatura alta ou
baixa.

2 Fones de ouvido
sem fio TV
Parabéns pela compra e seja bem-vindo à
Philips! Para se beneficiar totalmente do
suporte que a Philips oferece, registre seu
produto em www.philips.com/support.
Com esses fones de ouvido Philips, você
pode:
•
Aproveitar programas de sem fio TV
convenientes;
•
Curtir e controlar música sem fio.

Conteúdo da caixa

2 baterias recarregáveis AAA

Cabo de áudio 3,5 mm

Adaptador AC/DC

Plugue alterável para RU e plugue GS

Fones de ouvido

Guia de início rápido

Garantia global
Transmissor

Tubo da antena

Folheto de
segurança
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Visão geral dos fones de
ouvido sem fio TV



  







  

Indicador de LED
Plugue de 3,5 mm para carregamento dos fones de ouvido
Entrada de energia
Interruptor de seleção de canais
Entrada de áudio (plugue com TV)







Ligar / desligar
Soquete de carregamento
LED
Sintonização automática (depois de selecionar o canal no transmissor)
Volume +/PT

3 Começar

2

Conecte o adaptador de alimentação
ao soquete de energia principal e ao
plugue de 3,5 mm ao transmissor.

3

Retire a almofada auricular na concha
auricular esquerda. Insira as 2 baterias
AAA fornecidas.

Cuidado
 As baterias alcalinas AAA podem ser usadas
para operar os fones de ouvido, mas não
podem ser carregadas com esse sistema.

Observação
 Use somente baterias recarregáveis NiMH de
casquilho pequeno Philips com seus fones de
ouvido. Outros tipos de baterias recarregáveis
não podem recarregadas com esse sistema.
 Antes de usar os fones de ouvido pela
primeira vez, carregue as baterias fornecidas
por pelo menos 5 horas.
 Se o volume da fonte de áudio não for
suficiente, o transmissor se desliga
automaticamente.
 O transmissor não transmite sinais de áudio
quando você carregar a bateria.

-

Arranque
+
Coloque o tubo da antena no transmissor.

+

1

4

Conecte o cabo de carregamento ao
soquete de carregamento do fone de
ouvido para carregar os fones de ouvido.
O LED no transmissor vai piscar a
“VERDE”. Quando o carregamento
terminar, o LED permanecerá fixo a
“VERDE” no transmissor.
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Carregando: “Verde” piscando;
Carregamento terminado: “Verde”
ligado.

2

Ligar os fones de ouvido

•

Pressione o botão ligar/desligar nos
fones de ouvido. O LED irá brilhar a
“VERDE” nos fones de ouvido.

3

Ajustar o volume de entrada

•

Para um dispositivo com saída de áudio
de 3,5 mm (por exemplo, TV), ligar o
nível de volume nos fones de ouvido
não responderá se o nível de volume do
dispositivo de conexão estiver
demasiado baixo.

4

Sintonização automática

•

Pressione o botão de sintonização
automática nos fones de ouvido para
sintonizar o canal de sinal
automaticamente.

Conectar
1

Conectar o dispositivo de áudio

•

Conecte o dispositivo de áudio a uma
saída de áudio de 3,5 mm. Conecte um
lado do cabo de áudio de 3,5 mm
fornecido à entrada de áudio de 3,5 mm
do transmissor e a outra borda à saída
de áudio de 3,5 mm.

Hi-Fi /TV

“Branco” ligado
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•

Selecione o melhor canal
Se houver interferência, mude para
outro canal de sinal no transmissor.
Depois pressione o botão de
sintonização automática nos fones para
repetir a sintonização.

Indicações de LED
Status

LED no
transmissor

LED nos
fones de
ouvido

Buscando

N/A

LED verde
piscando

Conexão
estabelecida

LED branco
ligado*

LED verde
ligado

Nível de
bateria fraca

N/A

LED verde
piscando
lentamente

Carregando

LED verde
piscando

N/A

Totalmente
carregado

LED verde
ligado

N/A

Dica
 O LED branco no transmissor se desliga
depois de 5 minutos.
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4 Dados técnicos
Especificações e recursos gerais

Tempo de reprodução de música
(variação dos fones de ouvido): 18 horas

Tempo normal para carga completa:
6 horas

Intervalo de operação: até 100 metros
(espaço aberto)

Solução FM
Transmissão
Freqüência de operadora / recepção:
863,53-864,53 MHz

Potência de transmissão: < 9 dBm


Bateria
2 baterias recarregáveis AAA NiMH
700 mAh



Adaptador
Philips: YLJXC-080040

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

Saída: 8 vdc 400 mA


Dica
Para obter mais suporte, visite
www.philips.com/support.
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5 Perguntas
freqüentes

Quando movo minha cabeça, ouço ruído de
interferência.
A interferência pode ser causada por outro
dispositivo sem fio, como Bluetooth, WiFi,
router ou dispositivos de 2,4 GHz. Afaste o
dispositivo sem fio.

Não consigo ouvir qualquer som.
•
Verifique se conectou a fonte de
alimentação e o adaptador corretamente
(consulte ‘1. Conectar o dispositivo de
áudio’ na página 5).
•
Verifique se ajustou o volume para um
nível apropriado.
•
Verifique se as baterias estão carregadas
e inseridas corretamente no slot de
carregamento da bateria (consulte
‘Introdução’ na página 5).
•
Verifique se o LED no transmissor é
branco.
•
As baterias estão defeituosas. Compre
baterias com as mesmas especificações.

A qualidade de áudio é ruim.
•
Os fones de ouvido estão fora do alcance.
Reduza a distância entre os fones de
ouvido e o dispositivo de áudio ou remova
qualquer obstáculo entre eles.
•
Ajuste a configuração de canal (consulte
‘Introdução’ nas páginas 6-7).
•
Ajuste o volume do dispositivo de áudio.
A especificação mostra um intervalo de
operação de 100 metros. Porque é mais curto o
intervalo real?
O intervalo de operação é limitado por
obstáculos como paredes grossas, portas ou
teto. Aproxime os fones de ouvido do
transmissor.

O som está distorcido.
•
O nível de volume na fonte de áudio está
regulado para um nível demasiado alto.
•
Os fones de ouvido estão quase fora do
alcance. Aproxime-os do transmissor.
•
Os fones recebem interferência de
aparelhos elétricos próximos. Afaste o
transmissor deles.
•
Os fones de ouvido estão em uma
localização com paredes grossas. Afaste o
transmissor deles.
•
Ajuste a configuração de canal (consulte
‘Introdução’ nas páginas 6-7).
•
Ajuste o volume do dispositivo de áudio.

Para obter mais suporte, acesse www.philips.com/support.
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Philips e o Philips Shield Emblem são marcas registradas da Koninklijke
Philips NV e são usadas sob licença. Este produto foi fabricado e é
vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou
de uma de suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited é o
responsável pela garantia em relação a este produto.
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