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1 Pomembni
varnostni
napotki
Varnost pri poslušanju

Nevarnost
 Da preprečite poškodbe sluha, omejite čas in
uporabo slušalk pri visoki glasnosti in glasnost
nastavite na varno raven. Višja ko je glasnost,
krajši je varen čas poslušanja.

Pri uporabi slušalk upoštevajte navodila v
nadaljevanju.
•
Poslušajte pri zmerni glasnosti in
razumno dolgo.
•
Ne nastavljajte glasnosti venomer
navzgor, saj se vaš sluh prilagaja.
•
Ne nastavljajte glasnosti tako glasno, da
ne boste mogli slišati, kaj se dogaja okrog
vas.
•
V morebitnih nevarnih razmerah bodite
previdni ali začasno prekinite uporabo.
•
Čezmeren zvočni tlak iz slušalk in
naglavnih slušalk lahko povzroči izgubo
sluha.
•
Uporaba slušalk z obema pokritima
ušesoma med vožnjo ni priporočena in je
morda pri vožnji ponekod prepovedana.
•
Za vašo varnost preprečite odvračanje
pozornosti zaradi glasbe ali telefonskih
klicev, medtem ko ste udeleženi v
prometu ali drugih morebitnih nevarnih
situacijah.
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Splošne informacije
Da preprečite poškodbe ali nepravilno
delovanje:

Pozor
 Slušalk in oddajnika ne izpostavljajte čezmerni
toploti.
 Pazite, da vam slušalke in oddajnik ne padejo na tla.
 Slušalk in oddajnika ne izpostavljajte kapljanju in
škropljenju.
 Slušalk in oddajnika ne potapljajte v vodo.
 Za čiščenje ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo
alkohol, amonijak, benzen ali abrazivnih sredstev.
 Če je potrebno čiščenje, izdelek očistite z mehko
krpo, po potrebi natopljeno z zelo majhno količino
vode ali blage milnice.
 Vgrajenega akumulatorja ne izpostavljajte čezmerni
toploti, npr. soncu, ognju ali podobnim.
 Če akumulatorja ne zamenjate pravilno, obstaja
nevarnost eksplozije. Zamenjajte ga samo z enakim
ali enakovrednim modelom.

O delovni temperaturi ter temperaturi in
vlažnosti za shranjevanje
•
Uporabljajte ali hranite na mestu, kjer
temperatura znaša od -10 °C (14 °F)
do 60 °C (140 °F) (do 90 % relativne
vlažnosti).
•
Življenjska doba akumulatorja se
lahko skrajša v pogojih, kjer so
temperature zelo visoke ali zelo
nizke.

2 Brezžične
TV-slušalke
Čestitamo za nakup in vas pozdravljamo pri
Philipsu! Da bi v celoti izkoristili podporo, ki
jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek
na spletni strani www.philips.com/support.
S Philipsovimi čezušesnimi slušalkami
lahko:
•
udobno uživate v brezžičnem
poslušanju televizijskih oddaj;
•
uživate in upravljate brezžično glasbo;

Kaj je v škatli?

2 akumulatorski bateriji AAA

Zvočni kabel 3,5 mm

Napajalnik AC/DC

Zamenljiv vtič za britanski vtič in vtič GS

Slušalke

Navodila za hitri začetek

Mednarodna svetovna garancija
Oddajnik

Informacije o varnosti
Antenska cev
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Pregled brezžičnih TV-slušalk



  







  

Lučka indikatorja
3,5-milimetrski vtič za polnjenje slušalk
Vhod za napajanje
Stikalo za izbiro kanala
Vhod za zvok (priključek s televizorjem)







Vklop/izklop napajanja
Polnilna vtičnica
Lučka
Samodejna nastavitev (po izbiri kanala v oddajniku)
Glasnost +/–
SL

3 Uvod

2

Električni napajalnik priključite v
glavno vtičnico in 3,5-milimetrski vtič
v oddajnik.

3

Izvlecite ušesno blazino z leve školjke
slušalk. Vstavite dve priloženi
akumulatorski bateriji AAA.

Pozor
 Za delovanje slušalk lahko uporabite alkalne
baterije AAA, vendar jih s tem sistemom ni
mogoče polniti.

Opomba
 S slušalkami uporabljajte samo Philipsove
akumulatorske baterije NiMH s krajšim
ovojem. Polnjenje drugih vrst akumulatorskih
baterij s tem sistemom ni mogoče.
 Pred prvo uporabo slušalk polnite priložene
baterije vsaj pet ur.
 Če glasnost vira zvoka ni zadostna, se
oddajnik samodejno izklopi.
 Oddajnik ne oddaja zvočnega signala,
medtem ko se polni akumulatorska baterija.

-

Zagon
+
Namestite antensko cev na oddajnik.

+

1

4

Polnilni kabel priključite v polnilno
vtičnico slušalk, da napolnite slušalke.
Lučka na oddajniku utripa »ZELENO«. Ko
je polnjenje končano, lučka na oddajniku
sveti »ZELENO«.
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Polnjenje: utripa »zeleno«;
Polnjenje končano: sveti »zeleno«.

2

Vklop slušalk

•

Pritisnite gumb za vklop/izklop na
slušalkah. Lučka na slušalka začne
svetiti »ZELENO«.

3

Prilagajanje glasnosti vhodnega
zvoka

•

Pri napravah s 3,5-milimetrskim
izhodom za zvok (npr. televizorju)
povišajte glasnost na slušalkah, če je
raven glasnosti priključene naprave
prenizka.

4

Samodejna nastavitev

•

Za samodejno nastavitev kanala signala
pritisnite gumb za samodejno nastavitev
na slušalkah za eno sekundo.

Priključitev
1

Priključitev zvočne naprave

•

Zvočno napravo priključite na
3,5-milimetrski izhod za zvok. Priključite
eno stran priloženega 3,5-milimetrskega
zvočnega kabla v 3,5-milimetrski vhod
za zvok oddajnika, drugo pa v
3,5-milimetrski izhod za zvok.
Hi-Fi /TV

»Bela« sveti
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•

Izberite najboljši kanal
Če pride do motenj, v oddajniku
preklopite na drug kanal signala. Nato
pritisnite gumb za samodejno nastavitev
na slušalkah, da ponovite nastavitev.

Lučke
Stanje

Lučka na
oddajniku

Lučka na
slušalkah

Iskanje

ni na voljo

Utripa zelena
lučka

Vzpostavljena Sveti bela
povezava
lučka*

Sveti zelena
lučka

Nizko stanje
napolnjenosti
ak. baterije

ni na voljo

Polnjenje

Utripa zelena ni na voljo
lučka

Povsem
napolnjeno

Sveti zelena
lučka

Počasi utripa
zelena lučka

ni na voljo

Namig
 Bela lučka na oddajniku se izklopi po petih
minutah.
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4 Tehnični podatki
Splošne specifikacije in značilnosti


Čas glasbe (različica slušalk): 18 h



Običajni čas polnjenja: 6 h



Območje delovanja: do 100 metrov
(odprt prostor)



Rešitev FM

Oddajanje


Frekvenca nosilca/sprejema:
863,53–864,53 MHz



Oddajna moč: < 9 dBm

Akumulatorska baterija


2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 700
mAh

Napajalnik


Philips: YLJXC-080040



Vhod: 100–240 V~,50/60 Hz



Izhod: 8 V DC 400 mA

Namig
Za dodatno podporo obiščite
www.philips.com/support.
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5 Pogosta
vprašanja

Ko premaknem glavo, slišim moteč hrup.
Motnje lahko povzroča druga brezžična
naprava, kot je naprava Bluetooth, WiFi,
usmerjevalnik ali naprave 2,4 GHz. Odmaknite
brezžično napravo proč.

Ne slišim zvoka.
•
Prepričajte se, ali ste pravilno priključili vir
napajanja in napajalnik (glejte »1.
Priključitev zvočne naprave« na strani 5).
•
Nastavite ustrezno raven glasnosti.
•
Prepričajte se, ali so ak. baterije
napolnjene in pravilno vstavljene v režo
za polnjenje baterij (glejte »Uvod« na
strani 5).
•
Preverite, ali je lučka na oddajniku bela.
•
Baterije so okvarjene. Kupite nove z
enakimi specifikacijami.

Kakovost zvoka je slaba.
•
Slušalke so zunaj dosega. Skrajšajte
razdaljo med slušalkami in zvočno
napravo ali odstranite ovire med njimi.
•
Prilagodite nastavitev kanala (glejte
»Uvod« na strani 6–7).
•
Nastavite glasnost zvočne naprave.
Specifikacija kaže doseg delovanja 100 metrov.
Zakaj je dejanski doseg krajši?
Doseg je omejen z ovirami, kot so debele
stene, vrata ali strop. Približajte slušalke
oddajniku.

Zvok je popačen.
•
Raven glasnosti vira zvoka je nastavljena
previsoko.
•
Slušalke so skoraj zunaj dosega.
Približajte jih oddajniku.
•
Slušalke motijo bližnje električne
naprave. Odmaknite oddajnik proč od
njih.
•
Slušalke so na mestu z debelimi stenami.
Odmaknite oddajnik proč od njih.
•
Prilagodite nastavitev kanala (glejte
»Uvod« na strani 6–7).
•
Nastavite glasnost zvočne naprave.

Za dodatno podporo obiščite www.philips.com/support.
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