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1 Viktiga
säkerhetsanvisningar

Allmän information
För att undvika skador eller fel:

Varning

Hörselsäkerhet

Fara
 Begränsa tiden du använder hörlurarna vid hög
volym, och ställ in ljudvolymen till en säker nivå
för att undvika hörselskador. Ju högre volym,
desto kortare är den säkra lyssningstiden.

Följ följande riktlinjer när du använder
headsetet.
•
Lyssna med rimlig volym under rimliga
tidsperioder.
•
Var noga med att inte justera volymen
kontinuerligt uppåt när din hörsel
anpassas.
•
Höj inte volymen så mycket att du inte
kan höra vad som finns omkring dig.
•
Du bör vara försiktig eller tillfälligt
avbryta användningen i potentiellt farliga
situationer.
•
Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och
hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
•
Att använda hörlurar med båda öronen
täckta under körning rekommenderas
inte och kan vara olagligt i vissa
områden.
•
För din säkerhet ska du undvika
distraktioner från musik eller
telefonsamtal när du befinner dig i trafik
eller i andra potentiellt farliga miljöer.
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 Utsätt inte hörlurar och sändare för hög värme.
 Tappa inte hörlurarna och sändare.
 Hörlurarna och sändaren får inte utsättas för
droppande, stänkande vatten.
 Låt inte dina hörlurar och sändare sänkas ner i
vatten.
 Använd inte rengöringsmedel som innehåller
alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
 Om rengöring krävs, använd en mjuk trasa, om
nödvändigt fuktad med en minimal mängd vatten
eller utspädd mild tvål, för att rengöra produkten.
 Det inbyggda batteriet får inte utsättas för stark
hetta som solsken, eld eller liknande.
 Explosionsrisk om batteriet byts ut på felaktigt sätt.
Ersätt endast med ett av likvärdigt slag.

Om drifts- och förvaringstemperaturer
samt luftfuktighet
•
Använd eller förvara på platser där
temperaturen är mellan -10°C (14°F)
och 60°C (140°F) (upp till 90% relativ
fuktighet.)
•
Batteriets livslängd kan förkortas i
höga eller låga temperaturer.

2 Dina trådlösa
TV-hörlurar
Grattis till ditt köp, och välkommen till
Philips! Registrera din produkt på
www.philips.com/support för att fullt ut dra
nytta av den supprt som Philips erbjuder.
Med denna Philips-hörlurar kan du:
•
Njut av bekvämt trådlösa TV-program;
•
Njut av och kontrollera trådlös musik.

Vad finns i lådan?

2 x AAA uppladdningsbara batterier

3,5 mm ljudkabel

AC/DC-adapter

Utbytbar kontakt för Storbritannien
och GS-kontakt

Hörlurar

Snabbstartsguide

Global garanti
Sändare

Antennrör

Säkerhetsbroschyr
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Översikt över dina trådlösa
TV-hörlurar



  







  

LED-indikator
3,5 mm kontakt för laddning av hörlurar
Strömingång
Kanalväljare
Ljudingång (kontakt med TV)







Ström på/av
Laddningsuttag
LED
Automatisk inställning (efter kanalval i sändaren)
Volym +/SV

3 Komma igång

2

Anslut nätadaptern till huvuduttaget
och 3,5 mm-kontakten till sändaren.

3

Dra ut öronkudden på vänster
öronskal. Sätt i de medföljande
AAA x2-batterierna.

Varning
 AAA alkaliska batterier kan användas för att
använda hörlurarna, men kan inte laddas
med detta system.

Observera
 Använd endast uppladdningsbara
NiMH-batterier med förkortad hylsa från
Philips med dina hörlurar. Andra typer av
uppladdningsbara batterier kan inte laddas
med detta system.
 Innan du använder hörlurarna för första
gången, ladda de medföljande batterierna i
minst 5 timmar.
 Om ljudkällans volym är otillräcklig stängs
sändaren automatiskt av.
 Sändaren sänder inte ut ljudsignal när du
laddar batteriet.

-

Starta upp
+
Sätt antennröret på sändaren.

+

1

4

Anslut laddningskabeln till hörlursuttaget
för att ladda hörlurarna. Lysdioden på
sändaren blinkar “GRÖN”. När laddningen
är klar lyser lysdioden "GRÖN" på
sändaren.
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2

Slå på hörlurarna

•

Tryck på strömknappen på hörlurarna.
Lysdioden lyser "GRÖN" i hörlurarna.

3

Justera enhetens volym

•

För enhet med 3,5 mm ljudutgång (t.ex.
TV), skruva upp volymen på hörlurarna
kommer inte att svara om anslutande
enhetens volymnivån är för låg.

Laddar: ”Grön” blinkar;
Laddning klar: “Grön” på.

Anslut
1

Anslut ljudenheten

4

Automatisk inställning

•

Anslut ljudenheten med en 3,5 mm
ljudutgång. Anslut ena sidan av den
medföljande 3,5 mm ljudkabeln till
3,5 mm ljudingången på sändaren och
en annan sida till 3,5 mm ljudutgången.

•

Tryck på knappen för automatisk
inställning på hörlurarna en sekund för
att automatiskt ställa in signalkanalen.

Hi-Fi /TV

”Vit” på
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•

Välj den bästa kanalen
Om det finns störningar, byt till en
annan signalkanal på sändaren. Tryck
sedan på knappen för automatisk
inställning på hörlurarna för att
upprepa inställningen.

LED-indikationer
Status

Lysdiod på
sändare

Lysdiod på
hörlurar

Söker

N/A

Grön lysdiod
blinkar

Anslutning
upprättad

Vit lysdiod
på*

Grön lysdiod
på

Låg
batterinivå

N/A

Grön lysdiod
blinkar
långsamt

Laddar

Grön lysdiod N/A
blinkar

Fulladdad

Grön
lysdiod på

N/A

Tips
 Den vita lysdioden på sändaren släcks efter
5 minuter.
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4 Tekniska data
Allmäna specifikationer och funktioner


Musiktid (hörlursvariation): 18 timmar



Normal tid för full laddning: 6 timmar



Räckvidd: upp till 100 meter (öppet
utrymme)



FM-lösning

Sändning


Operatör/mottagningsfrekvens:
863,53-864,53 MHz



Sändareffekt: < 9 dBm

Batteri


2 x AAA NiMH 700 mAh
uppladdningsbara batterier

Adapter


Philips: YLJXC-080040



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



Uteffekt: 8 vdc 400 mA

Tips
För ytterligare produktsupport, besök
www.philips.com/support.

SV

5 Vanliga frågor

När jag rör mitt huvud hör jag störande ljud.
Störningen kan orsakas av en annan trådlös
enhet som Bluetooth, WiFi, router eller
2,4 GHz-enheter. Flytta bort den trådlösa
enheten.

Jag hör inget ljud.
•
Se till att du ansluter strömkällan och
adaptern korrekt (se ”Anslut ljudenheten”
på sidan 5).
•
Se till att du justerar volymen till en
lämplig nivå.
•
Se till att batterierna är laddade och
ordentligt isatta i batteriladdningsfacket
(se ”Komma igång” på sidan 5).
•
Kontrollera om lysdioden på sändaren
är vit.
•
Batterierna är defekta. Köp nya med
samma specifikationer.

Ljudkvaliteten är dålig.
•
Hörlurarna är utom räckhåll. Minska
avståndet mellan hörlurarna och
ljudenheten eller ta bort hinder mellan
dem.
•
Justera kanalinställningen (se ”Komma
igång” på sidan 6-7).
•
Justera volymen på ljudenheten.
Specifikationen visar ett arbetsområde på
100 meter. Varför är det faktiska avståndet
kortare?
Räckvidden begränsas av hinder som tjocka
väggar, dörrar eller tak. Flytta hörlurarna
närmare sändaren.

Ljudet är förvrängt.
•
Volymnivån vid ljudkällan är för hög.
•
Hörlurarna är nästan utom räckhåll. Flytta
dem närmare sändaren.
•
Hörlurarna får störningar från närliggande
elektriska apparater. Flytta sändaren bort
från dem.
•
Hörlurarna är på en plats med tjocka
väggar. Flytta sändaren bort från dem.
•
Justera kanalinställningen (se ”Komma
igång” på sidan 6-7).
•
Justera volymen på ljudenheten.

För mer support, besök www.philips.com/support.
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