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Безпека слуху

Загальна інформація

Щоб запобігти пошкодженню або несправності 
пристрою, дотримуйтеся вказаних правил.

Небезпечно!

Застереження

UK

1 Важливі правила 
техніки безпеки

 Щоб запобігти пошкодженню слуху, обмежуйте 
тривалість прослуховування через навушники з 
високою гучністю та встановлюйте безпечний рівень 
гучності. Що вищий рівень гучності, то менша 
тривалість безпечного прослуховування.

Під час використання навушників обов'язково 
дотримуйтеся наведених далі рекомендацій.
• Прослуховуйте при помірній гучності в 

межах поміркованого часу.
• Будьте обережні й не підвищуйте рівень 

гучності, поки слух адаптується.
• Встановлюйте такий рівень гучності, щоб 

чути навколишні звуки.
• У потенційно небезпечних ситуаціях слід 

користуватися навушниками з обережністю 
або тимчасово їх вимикати.

• Надмірний звуковий тиск від навушників 
може призвести до втрати слуху.

• Не рекомендується використовувати одразу 
обидва навушники під час водіння. В деяких 
регіонах використання навушників під час 
водіння може бути заборонене законом.

• З міркувань безпеки не слід відволікатися на 
музику чи телефонні розмови у місцях зі 
значним рухом транспорту або в інших 
потенційно небезпечних умовах.

 Бережіть навушники та передавач від надмірного 
нагрівання.

 Бережіть навушники та передавач від падіння.
 Бережіть навушники та передавач від потрапляння 

крапель та бризок води.
 Не допускайте занурення навушників та передавача в 

рідину.
 Не використовуйте очищувальні засоби, які містять 

спирт, аміак, бензол або абразивні речовини.
 У разі потреби використовуйте для очищення виробу 

м'яку тканину, злегка змочену водою або слабким 
розчином м'якого мила.

 Бережіть вбудований акумулятор від надмірного 
нагрівання, наприклад, внаслідок впливу сонячних 
променів, вогню тощо.

 Неправильно виконана заміна акумулятора може 
спричинити вибух. Для заміни слід використовувати 
акумулятори тільки такого самого або аналогічного типу.

Робоча температура, температура зберігання 
та вологість
• Використовуйте та зберігайте прилад у 

місцях з температурою від -10°C до 60°C 
(при відносній вологості до 90%).

• В умовах високої чи низької температури 
час роботи від акумулятора може 
скорочуватися.



Вітаємо вас із придбанням та запрошуємо 
приєднатися до клубу Philips! Щоб у повній мірі 
скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, 
зареєструйте свій виріб на вебсайті 
www.philips.com/support.
Ці охоплюючі навушники Philips надають вам такі 
можливості:
• приймати телевізійні програми в 

безпровідному режимі;
• слухати музику та керувати її відтворенням в 

безпровідному режимі.

Комплектація

Короткий посібник

Міжнародна гарантія

Навушники

Акумулятор типу ААА — 2 шт.

Аудіокабель з рознімом 3,5 мм

Адаптер живлення змінного/постійного струму

Змінна вилка (британський стандарт 
та стандарт GS)

Передавач

Трубчаста антена

2 Про безпровідні 
навушники для 
телевізора

Інструкція з техніки безпеки

UK



Гніздо для підключення живлення

Аудіовхід (для підключення телевізора)

Перемикач каналів



Індикатор

Автоматична настройка (після вибору каналу в передавачі)

Гніздо для заряджання


Гучність +/-










  

   

Огляд безпровідних навушників 
для телевізора

Гніздо 3,5 мм для заряджання навушників

Світлодіодний індикатор

Вимикач

UK



Застереження

Примітка

Підготовка до роботи

+

+

-

-

1

2

3

4

3 Початок роботи

 У навушниках можна використовувати лужні 
акумулятори типу ААА, проте їх не можна 
заряджати за допомогою цієї системи.

 Використовуйте в навушниках лише 
нікель-метал-гідридні акумулятори Philips зі 
вкороченим корпусом. Акумулятори інших типів 
не можна заряджати за допомогою цієї системи.

 Перед початком використання навушників слід 
заряджати акумулятори з комплекту постачання 
протягом щонайменше 5 годин.

 У разі недостатнього рівня гучності аудіопристрою 
передавач автоматично вимикається.

 Під час заряджання акумуляторів передавач не 
передає аудіосигнал. 

Встановіть трубчасту антену на передавач.

Підключіть адаптер живлення до розетки 
електромережі, а рознім 3,5 мм — до 
передавача.

Зніміть амбушур з лівого навушника. 
Вставте 2 акумулятори типу ААА з 
комплекту постачання.

Щоб зарядити акумулятори навушників, 
підключіть кабель для заряджання до гнізда 
на навушниках. Індикатор на передавачі 
почне блимати зеленим світлом. Після 
завершення заряджання індикатор на 
передавачі буде постійно світитися зеленим 
світлом.
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Підключення

Апаратура 
Hi-Fi/ТБ

Світиться білим світлом

Заряджається: блимає зеленим світлом.
Заряджання завершено: постійно 
світиться зеленим світлом.

1 Підключення аудіопристрою
• Підключіть аудіопристрій з аудіовиходом 

3,5 мм. Підключить аудіокабель з рознімом 
3,5 мм з комплекту постачання одним 
кінцем до аудіовходу 3,5 мм на передавачі, 
а другим кінцем — до аудіовиходу 3,5 мм.

2 Увімкнення навушників
• Натисніть вимикач на навушниках. 

Індикатор на навушниках засвітиться 
зеленим світлом.

3 Регулювання вхідного рівня гучності
• Для пристрою з аудіовиходом 3,5 мм 

(наприклад, телевізора) слід збільшити 
рівень гучності — якщо рівень гучності 
підключеного пристрою буде занизьким, 
навушники не реагуватимуть.

4 Автоматична настройка
• Щоб виконати автоматичну настройку 

каналу передавання сигналу, натискайте 
кнопку автоматичної настройки на 
навушниках протягом 1 секунди.
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Не 
використовується

Світлова індикація

Порада

Низький заряд 
акумулятора

Пошук

Підключення 
встановлено

Не 
використовується

Не 
використовується

Не 
використовується

• Виберіть канал з найкращим сигналом.
За наявності перешкод перемкніть 
передавач на інший канал передавання 
сигналу. Після цього натисніть на навушниках 
кнопку автоматичної настройки, щоб 
виконати настройку повторно.

Індикатор на 
передавачі

Стан Індикатор на 
навушниках

Блимає зеленим 
світлом

Світиться 
білим світлом*

Світиться 
зеленим світлом

Рідко блимає 
зеленим 
світлом

Заряджається Блимає зеленим 
світлом

Повністю 
заряджено

Світиться 
зеленим 
світлом

 Білий індикатор на передавачі вимикається через 
5 хвилин.
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Порада

4 Технічні дані

Загальні технічні характеристики та функції

 Прослуховування музики (через 
навушники): 18 годин

 Звичайна тривалість повного заряджання: 
6 годин

 Робоча відстань: до 100 метрів (за умови 
відсутності перешкод)

 Режим FM

Передавач

 Несуча частота / частота прийому: 
863,53–864,53 МГц

 Потужність передавання: <9 дБм

Акумулятор

 Нікель-метал-гідридний акумулятор типу 
AAA, 700 мА•год — 2 шт.

Адаптер

 Philips: YLJXC-080040

 Вхідні характеристики: 100-240 В~, 50/60 Гц

 Вихідні характеристики: 8 В пост. струму, 
400 мА

Додаткові відомості про прилад див. на вебсайті 
www.philips.com/support.

UK



Додаткові відомості див. на вебсайті www.philips.com/support.
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5 Запитання й 
відповіді

Звуку не чути.
• Перевірте, чи правильно підключено джерело 

живлення й адаптер (див. розділ "1. 
Підключення аудіопристроїв" на стор. 5).

• Перевірте, чи встановлено відповідний рівень 
гучності.

• Перевірте, чи акумулятори заряджено і 
правильно встановлено в гнізда (див. розділ 
"Початок роботи" на стор. 5).

• Переконайтеся, що індикатор на передавачі 
світиться білим світлом.

• Акумулятори несправні. Придбайте нові 
акумулятори з такими самими технічними 
характеристиками.

Звук спотворений.
• У джерелі звуку встановлено зависокий 

рівень гучності.
• Навушники знаходяться майже на межі 

робочого діапазону. Перемістіть їх ближче до 
передавача.

• На навушники впливають радіоперешкоди від 
електроприладів поблизу. Перенесіть 
передавач подалі від них.

• Навушники знаходяться в приміщенні з 
товстими стінами. Перенесіть передавач 
подалі від них.

• Змініть налаштування каналу (див. розділ 
"Початок роботи" на стор. 6–7).

• Відрегулюйте гучність аудіопристрою.

Під час рухів головою чути звукові перешкоди.
Перешкоди може спричиняти інший безпровідний 
пристрій, наприклад пристрій, підключений до 
мережі Bluetooth чи Wi-Fi, маршрутизатор або 
пристрій, налаштований на РЧ-діапазон 2,4 ГГц. 
Перенесіть безпровідний пристрій в інше місце.

Низька якість звуку.
• Навушники знаходяться поза межами 

робочого діапазону. Скоротіть відстань між 
навушниками та аудіопристроєм або усуньте 
перешкоди, які заважають передаванню 
сигналу.

• Змініть налаштування каналу (див. розділ 
"Початок роботи" на стор. 6–7).

• Відрегулюйте гучність аудіопристрою.

У технічних характеристиках зазначено, що 
робоча відстань становить 100 метрів. Чому 
фактична робоча відстань менша?
На робочу відстань впливають такі перешкоди, як 
товсті стіни, двері чи стеля. Перемістіть навушники 
ближче до передавача.

UK



Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками компанії 
Koninklijke Philips N.V., що використовуються за ліцензією. Цей виріб 
виготовлено і реалізовано під контролем компанії MMD Hong Kong Holding 
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