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İşitme Güvenliği

Genel bilgiler

Hasar veya arızaları önlemek için:

Tehlike

Dikkat

TR

1 Önemli 
güvenlik 
talimatları

 İşitme hasarlarını önlemek için, kulaklığı yüksek 
ses düzeyinde kullandığınız süreyi sınırlandırın 
ve ses düzeyini güvenli bir seviyeye getirin. Ses 
düzeyi ne kadar yüksekse, güvenli dinleme 
süresi de o kadar kısadır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki talimatları 
yerine getirin.
• Makul süreler boyunca ve makul ses 

düzeylerinde dinleyin.
• Kulağınız alıştıkça ses düzeyini sürekli 

olarak artırmamaya dikkat edin.
• Ses düzeyini, etrafınızda olup bitenleri 

duyamayacak kadar yükseltmeyin.
• Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda 

ürününüzü dikkatli bir şekilde kullanın 
veya kullanıma geçici olarak ara verin.

• Kulaklığın oluşturduğu aşırı ses basıncı, 
işitme kaybına neden olabilir.

• Sürüş yapılırken kulaklığın her iki kulağı 
da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye 
edilmez ve bazı bölgelerde sürüş 
yaparken bu şekilde kullanım yasa dışı 
olabilir.

• Güvenliğiniz için, tra�kte veya potansiyel 
olarak tehlikeli olan başka bir 
ortamdayken, müzik veya çağrıların 
neden olabileceği dikkat 
dağınıklıklarından kaçının.

 Kulaklığı ve vericiyi aşırı ısıya maruz bırakmayın.
 Kulaklığınızı ve vericiyi düşürmeyin.
 Kulaklık ve verici, damlayan veya sıçrayan suya 

maruz bırakılmamalıdır.
 Kulaklığınızın ve vericinin suyun altında 

kalmasına izin vermeyin.
 Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı madde 

içeren herhangi bir temizlik malzemesi 
kullanmayın.

 Ürünün temizlenmesi gerekliyse yumuşak bir bez 
kullanın. Gerekirse, bezi çok az miktarda suyla 
veya sulandırılmış ha�f sabun ile 
nemlendirebilirsiniz.

 Entegre pil; güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısıya maruz 
bırakılmamalıdır.

 Pilin hatalı şekilde değiştirilmesi, patlama riski 
doğurur. Yalnızca aynı veya eşdeğer türde ürünle 
değiştirin.

Çalışma ve depolama sıcaklıkları ve nem 
oranları hakkında
• Sıcaklığın -10 °C (14 °F) ile 60 °C

 (140 °F) arasında olduğu yerlerde 
kullanın veya depolayın (en fazla 
%90 bağıl nem.

• Yüksek veya düşük sıcaklık koşulları, 
pil ömrünü kısaltabilir.



Kutu içeriği

Hızlı başlangıç kılavuzu

Global Garanti Belgesi

Kulaklık

2 x AAA şarj edilebilir pil

3,5 mm ses kablosu

AC/DC adaptörü

UK ve GS prizleri için değiştirilebilir �ş

Verici

Anten borusu

2  Kablosuz TV 
kulaklığınız

Satın alımınız için tebrikler ve Philips'e hoş 
geldiniz! Philips tarafından sunulan 
destekten tam olarak yararlanabilmek için 
www.philips.com/support adresinden 
ürününüzü kaydedin.
Bu Philips kulak üstü kulaklıkla:
• Pratik, kablosuz TV dizilerinin key�ni 

çıkarabilirsiniz;
• Kablosuz müziğin key�ni çıkarabilir ve 

müziği kumanda edebilirsiniz.

Güvenlik kitapçığı
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Güç girişi

Ses girişi (TV ile bağlama)

Kanal seçim anahtarı

LED

Otomatik ayarlama (vericide kanal seçiminden sonra)

Şarj soketi

Ses seviyesi +/-







  

   

Kablosuz TV kulaklığınıza 
genel bakış

Kulaklığın şarj edilmesi için 3,5 mm kablo

LED gösterge

Güç açık / kapalı
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Dikkat

Not

Başlangıç

+

+

-

-

1

2

3

4

3 Başlarken

 Kulaklığı çalıştırmak için AAA alkalin piller 
kullanılabilir ancak söz konusu piller bu 
sistemle şarj edilemez.

 Kulaklığınızla yalnızca Philips şarj edilebilir 
kısaltılmış manşonlu NiMH pilleri kullanın. 
Diğer şarj edilebilir pil tipleri bu sistem 
tarafından şarj edilmez.

 Kulaklığı ilk kez kullanmadan önce, ürünle 
birlikte verilen pilleri en az 5 saat şarj edin.

 Ses kaynağının ses seviyesi yetersizse, verici 
otomatik olarak kapatılır.

 Verici, piller şarj edilirken ses sinyallerini 
aktarmaz. 

Anten borusunu vericiye takın.

Güç adaptörünü ana güç soketine ve 
3,5 mm kabloyu Vericiye takın.

Sol kulaklık muhafazasındaki kulaklık 
yastığını çekerek çıkarın. Ürünle 
birlikte verilen 2 adet AAA pili takın.

Kulaklığı şarj etmek için, şarj kablosunu 
kulaklığın şarj soketine takın. Verici 
üzerindeki LED "YEŞİL" yanıp söner. Şarj 
işlemi bittiğinde, verici üzerindeki LED 
sabit "YEŞİL" yanar.
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Bağlama

Hi-Fi/TV

"Beyaz" yanıyor

Şarj oluyor: "Yeşil" yanıp sönüyor;
Şarj işlemi tamamlandı: "Yeşil" 
yanıyor.

1 Ses cihazını bağlama
• 3,5 mm ses çıkışı bulunan ses cihazını 

bağlayın. Ürünle birlikte verilen 3,5 mm 
ses kablosunun bir tarafını, Vericinin 3,5 
mm ses girişine ve diğer tarafını 3,5 mm 
ses çıkışına bağlayın.

2 Kulaklığı açma
• Kulaklık üzerindeki güç düğmesine 

basın. Kulaklık üzerindeki LED "YEŞİL" 
yanar.

3 Giriş ses seviyesini ayarlama
• 3,5 mm ses çıkışı bulunan cihazlar için 

(ör. TV), bağlanan cihazın ses 
seviyesinin çok düşük olması 
durumunda kulaklık ses seviyesinin 
yükseltilmesi işe yaramaz.

4 Otomatik ayarlama
• Sinyal kanalını otomatik olarak 

ayarlamak için, kulaklık üzerindeki 
otomatik ayarlama düğmesine bir 
saniye boyunca basın.
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LED göstergeleri

Aranıyor Yok

• En iyi kanalı seçin
Parazit olması durumunda, vericideki 
başka bir sinyal kanalına geçin. 
Ardından, ayarlamayı tekrarlamak için 
kulaklık üzerindeki otomatik ayarlama 
düğmesine basın.

Verici 
üzerindeki 
LED

Durum Kulaklık 
üzerindeki 
LED

Yeşil LED 
yanıp 
sönüyor

Yok

Pil seviyesi 
düşük

Bağlantı 
kuruldu

Yok

Yok

Beyaz LED 
yanıyor*

Yeşil LED 
yanıyor

Yeşil LED 
yavaşça 
yanıp 
sönüyor

Şarj oluyor Yeşil LED 
yanıp 
sönüyor

Tamamen 
şarj olmuş

Yeşil LED 
yanıyor

İpucu

 Verici üzerindeki beyaz LED 5 dakika sonra 
söner.
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İpucu

4 Teknik veriler

Genel teknik özellikler ve nitelikler

 Müzik süresi (kulaklık çeşitleri): 18 saat

 Tam şarj için normal süre: 6 saat

 Çalışma aralığı: en fazla 100 metre (açık 
alan)

 FM çözümü

Aktarım

 Taşıyıcı / alım frekansı: 863.53-864.53 MHz

 Aktarım gücü: < 9 dBm

Pil

 2 x AAA NiMH 700 mAh şarj edilebilir pil

Adaptör

 Philips: YLJXC-080040

 Giriş: 100-240 v~, 50/60 Hz

 Çıkış: 8 vdc 400 mA

Daha fazla ürün desteği için, lütfen 
www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

TR



Daha fazla destek için, www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
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5 Sıkça sorulan 
sorular

Hiçbir ses duyamıyorum.
• Güç kaynağını ve adaptörü doğru şekilde 

bağladığınızdan emin olun (bkz. sayfa 
5'teki "1. Ses cihazını bağlama").

• Ses seviyesini, uygun bir seviyeye 
ayarladığınızdan emin olun.

• Pillerin şarj edildiğinden ve pil şarj 
yuvasına doğru şekilde yerleştirildiğinden 
emin olun (bkz. sayfa 5'teki "Başlarken").

• Verici üzerindeki LED'in beyaz olup 
olmadığını kontrol edin.

• Piller bozuktur. Aynı teknik özelliklere 
sahip yeni piller satın alın.

Ses bozuk çıkıyor.
• Ses kaynağındaki ses seviyesi çok yüksek 

olarak ayarlanmıştır.
• Kulaklık neredeyse kapsama alanı 

dışındadır. Kulaklığı vericinin yakınına 
taşıyın.

• Kulaklık, yakındaki elektrikli cihazlardan 
parazitler almaktadır. Vericiyi bu 
cihazlardan uzaklaştırın.

• Kulaklık, kalın duvarların olduğu bir 
konumdadır. Vericiyi bu cihazlardan 
uzaklaştırın.

• Kanal ayarını ayarlayın (bkz. sayfa 
6-7'deki "Başlarken").

• Ses cihazının ses seviyesini ayarlayın.

Kafamı hareket ettirdiğimde parazit sesi 
duyuyorum.
Parazit; Bluetooth, WiFi, yönlendirici veya 
2.4 GHz cihazlar gibi başka bir kablosuz 
cihazdan kaynaklanıyor olabilir. Kablosuz 
cihazı uzağa alın.

Ses kalitesi iyi değil.
• Kulaklık kapsama alanı dışındadır. 

Kulaklığınız ile ses cihazınız arasındaki 
mesafeyi azaltın veya aralarındaki 
engelleri kaldırın.

• Kanal ayarını ayarlayın (bkz. sayfa 
6-7'deki "Başlarken").

• Ses cihazının ses seviyesini ayarlayın.

Teknik özelliklerde 100 metrelik bir çalışma 
aralığı belirtiliyor. Neden gerçek aralık daha 
kısa?
Kalın duvarlar, kapılar veya tavan gibi 
engellerle çalışma aralığı sınırlandırılır. 
Kulaklığı vericinin yakınına taşıyın.
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