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1. INTRODUCTIE
Met de Fysic FH-75 kunt u ongestoord en prive en met uw eigen 
geluidsvolume naar uw favoriete muziek of TV-programma luiste-
ren.

De FH-75 wordt geleverd met verschillende aansluitsnoeren voor 
het aansluiten op vrijwel elke geluidsbron. Daarnaast wordt een 
microfoon bijgeleverd die u op een luidspreker kunt bevestigen 
zodat u samen met de omgeving naar het hetzelfde geluid kunt 
luisteren maar ieder met zijn of haar eigen volume.

Tot slot zit in de headset een eigen microfoon ingebouwd om 
gesprekken in uw directe nabijheid extra te versterken.

2. WAT TREFT U AAN IN DE VERPAKKING
In de verpakking treft u de volgende onderdelen aan:
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1. Draadloze en lichtgewicht headset.
2. Basis:

Voorzien van oplaadmogelijkheid voor de accupakketten.
3. Oplaadbaar accupakket, 2x:

Terwijl u een pakket in de headset heeft zitten, wordt het an-
dere pakket opgeladen zodat u nooit met een lege accu komt 
te zitten.

4. Voedingsadapter.
5. Audio verloopsnoertje:

Voor het aansluiten op apparaten die geen hoofdtelefoon-
aansluiting hebben.

6. Audio aansluitsnoer:
Met dit snoertje verbindt u de basis met de TV, radio of andere 
geluidsbron.

7. Verloopstekker:
Gebruik dit verloopstekkertje voor als de TV of radio een grote 
hoofdtelefoonaansluiting heeft.

8. Externe microfoon:
Deze microfoon kunt u in de nabijheid van luidsprekerboxen 
plakken om het geluid hiervan op uw eigen volume te luisteren 
terwijl anderen in de ruimte ook gewoon kunnen luisteren.

9. Setre extra oordoppen.
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3. OVERZICHT

3.1 Basis:

1. Oplaadcontacten:
Hiermee wordt de accu in de headset opgeladen als de head-
set in de basis is geplaatst.

2. Toonhoogte indicatie:
Geeft aan welke tooninstelling u heeft ingesteld.

3. Toonhoogte drukknop:
Drukknop om verschillende toonhoogtes in te stellen.

4. Statuslampje:
Continu groen: basis is ingeschakeld en er is signaal
knippert groen: de basis is ingeschakeld maar geen signaal
Uit: de basis is uitgeschakeld met de ON/OFF schakelaar of 
via de AUTO-UIT functie (geen muziek gedurende 6 minuten)

5. Oplaadindicatielampje van de accu in de headset:
Rood = accu wordt geladen; groen = accu is vol.

6. Oplaadindicatielampje van de reserve accu:
Rood = accu wordt geladen; groen = accu is vol.

7. Accu compartiment:
Hier plaatst u de reserve accu om op te laden.
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8. Aansluiting voor de meegeleverde voedingsadapter.
9. Aan/uit hoofdschakelaar:

Let op, als deze schakelaar op OFF (uit) staat worden ook 
de accu’s niet meer opgeladen. Laat dus in principe deze 
schakelaar altijd op ON (aan) staan en zet alleen bij langdurig 
niet gebruiken deze schakelaar op OFF. De FH-75 heeft een 
AUTO-UIT functie waardoor enkele minuten nadat er geen 
geluid meer is gehoord, de zender en de ontvanger worden 
uitgeschakeld. Zodra er weer geluid is, schakelen de zender 
en de ontvanger zichzelf weer in.

10. Mono/stereo schakelaar:
Normaal moet deze schakelaar op STEREO staan maar als 
u de FH-75 op een mono apparaat heeft aangesloten en er 
klinkt maar aan één kant geluid uit de headset, zet dan deze 
schakelaar op MONO. Ook als u aan één zijde volledige doof 
bent moet u deze schakelaar op MONO zetten zodat u geen 
geluiden mist.

11. AUDIO IN:
Dit is de ingang van de FH-75 en hier sluit u het 
meegeleverde audio aansluitsnoertje op aan.
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3.2 Headset:

1. Rechter oorluidspreker.
2. Linker oorluidspreker.
3. Volumeregelaar.
4. Statuslampje:

lampje uit:
- de headset is uitgeschakeld 
 met de ON/OFF schakelaar 
 of via de AUTO-UIT functie 
 (geen muziek gedurende 
 10 minuten)
knippert groen:
- headset ingeschakeld
 maar geen signaal
continu groen:
- headset ingeschakeld
 en er is signaal
continu rood: 
- de ingebouwde microfoon 
 is ingeschakeld

5. Aan/uit drukknop voor de 
ingebouwde microfoon.

6. Aan/uit schakelaar.
7. Ingebouwde microfoon.
8. Balans regelaar:

Hiermee kunt u naar
persoonlijke wens meer
geluid uit de linker of uit
de rechter oorluidspreker 
laten klinken.

9. Accu:
aan de onderzijde schuift
u de accu in de headset.
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4. INSTALLEREN

4.1 Accu’s plaatsen en opladen:

1. Plaats een van de 2 accu’s volgens de onderstaande afbeel-
ding in de headset. Let op de positie van de laadcontacten. 
Schuif de accu met een beetje kracht in de headset maar 
forceer dit niet.

2. Plaats de andere accu volgens nevenstaande afbeelding in de 
basis. Let hier ook op de positie van de laadcontacten.
Schuif de accu met een beetje kracht in de basis maar forceer 
dit niet. De accu moet volledig in de basis geschoven zijn.

3. Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de aansluiting 
DC IN aan de achterzijde van de basis en doe de adapter in 
een 230V stopcontact.

4. Zet de POWER schakelaar aan de achterzijde van de basis op 
ON.

laad-
contacten

laad-
contacten
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5. Plaats de headset volgens de afbeelding op de basis. De 
beide oplaadindicatielampjes lichten op en beide accu’s wor-
den opgeladen.

rood:
accu wordt

geladen

groen:
accu is vol

4.2 Aansluiten op geluidsbron:
(zie ook de tekening op de volgende bladzijde)

1. Neem het audio aansluitsnoer en steek een zijde achter in de 
basis in aansluiting AUDIO IN.

2. Afhankelijk van de geluidsbron waar u de FH-75 op wilt aan-
sluiten is één van de volgende situaties voor u van toepassing: 

3.5mm oortelefoonaansluiting:
Dit is de meest gebruikte aansluitingsvorm voor oor- en hoofd-
telefoons. Hier kunt u het aansluitsnoer direct op aansluiten.

6.3mm hoofdtelefoonaansluiting:
Deze aansluiting zult u nog aantreffen op de wat oudere TV’s 
en radio(versterkers). Hier moet u de verloopstekker gebruiken 
om de FH-75 op aan te sluiten.
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‘RCA’ of tulp aansluiting:
Deze aansluiting zal het meest gebruikt worden bij de wat 
meer professionele toepassingen of bij apparatuur waar geen 
oor- of hoofdtelefoonaansluiting op zit. Gebruik hier het audio 
verloopsnoertje voor.

Gewone luidspreker.
Bij de meeste apparaten wordt de eigen luidspreker uitgescha-
keld zodra u een oor- of hoofdtelefoon aansluit. De overige 
aanwezigen in de ruimte hebben dan geen geluid meer. Is 
dat bij u het geval, koppel dan de externe microfoon aan het 
audiosnoertje en plak deze microfoon met behulp van het hou-
dertje in de buurt van de luidspreker.
Plak het houdertje nooit direct op de luidspreker maar zoek 
proefondervindelijk een plaats waar de microfoon het best en 
duidelijkst het luidsprekergeluid kan oppikken zonder de luid-
spreker te beschadigen.

3,5mm oortelefoon
      aansluiting

6,3mm hoofdtelefoon
      aansluiting

‘RCA’ of tulp
       aansluiting

gewone
     luidspreker
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5. WERKING
Bij het beschrijven van de diverse functies van deze FH-75 wordt 
er vanuit gegaan dat de set is aangesloten zoals in hoofdstuk 4 
staat beschreven, dat de accu’s zijn opgeladen en dat de basis 
is aangesloten aan een TV, radio of dergelijke waar signaal uit 
komt.

5.1 Basis in- en uitschakelen:
Aan de achterzijde van de 
basis zit een hoofdscha-
kelaar. Staat deze uit dan 
worden ook de accu’s niet 
meer geladen. Omdat 
de basis voorzien is van 
een automatische in- en 
uitschakeling (zie hiervoor hoofdstuk 6) is het advies om deze 
POWER schakelaar altijd op ON (aan) te laten staan en alleen bij 
langdurig niet gebruiken op OFF (uit) te zetten. De accu’s worden 
dan altijd op spanning gehouden en door de auto-uit functie ver-
bruikt u nooit meer stroom dan nodig is

5.2 Headset inschakelen:
Met de ON/OFF schakelaar aan de zijkant van 
de headset schakelt u de headset in of uit.
Bij inschakelen knippert het statuslampje even 
en gaat op zoek naar de basis.
Zodra de headset spraak of muziek van de 
basis ontvangt, licht dit statuslampje continu 
groen op en wordt het geluid via de oor-
luidsprekers weergegeven.

5.3 Volume en balans:
Met de volumeregelaar regelt u de sterkte van 
het geluid uit de oordopjes.
Met de balansregelaar stelt u in of de linker of 
rechter oorluidspreker harder of zachter moet 
klinken dan de andere oorluidspreker.

Hoofdschakelaar; advies om 
deze altijd op ON te laten staan.

ON/OFF
schakelaar

status-
lampje

volume
 balans
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Om gehoorbeschadiging te voorkomen adviseren wij u 
om eerst het volume in te stellen en daarna de headset 
op te doen. Hiermee voorkomt u schrikeffect als het 

volume te hard zou staan.

5.4 Tooncorrectie:
Met toets  op de basis 
kunt u de tooncorrectie 
inschakelen en het geluid 
op uw persoonlijke voor-
keur instellen. De lampjes 1, 2 en 3 geven de gekozen instelling 
weer:
• lampje 1 aan: hoge en lage tonen worden extra versterkt
• lampje 2 aan: alleen hoge tonen worden extra versterkt
• lampje 3 aan: alleen lage tonen worden extra versterkt
• geen lampje aan: geen tooncorrectie
Let op, deze tooncorrectie heeft alleen effect op het signaal dat 
via de basis naar de headset gestuurd wordt. Het heeft geen 
effect op de toonhoogte van de microfoon die in de headset is 
ingebouwd. Zie ook het volgende item.

5.5 Microfoon functie:
In de headset is een microfoon ingebouwd. Deze 
microfoon versterkt de geluiden uit uw directe om-
geving (bijvoorbeeld een gesprek) en geeft dit weer 
via de oorluidsprekers.
Schakel de headset in en druk 1x op toets MIC om 
deze functie in te schakelen; het statuslampje licht 
rood op.
Nogmaals op toets MIC drukken om deze functie 
weer uit te schakelen.
Let op, de drukknop voor de tooncorrectie (zie hierboven) heeft 
geen effect op het geluid van de microfoon.
Voor deze functie hoeft de TV, radio, e.d die op de basis is aan-
gesloten, niet ingeschakeld te zijn.

toets
MIC

rood
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6. AUTO-UIT FUNCTIE
Zowel de basis als de headset hebben een auto-uit functie waar-
bij de basis en de headset automatisch worden uitgeschakeld als 
er gedurende enkele minuten geen (of te zachte) spraak of mu-
ziek wordt doorgegeven. U spaart hiermee stroom uit de accu en 
uit de voedingsadapter en ook de zender is niet langer ingescha-
keld dan nodig.

Basis: (vooropgesteld dat de POWER schakelaar aan de achter-
zijde van de basis op ON staat)
• Als er spraak of muziek is dan licht 

het lampje  continu op.
• Als er gedurende 1 minuut geen (of 

te zachte) spraak of muziek wordt 
doorgegeven, gaat dit lampje knip-
peren.

• Als na 5 minuten knipperen er nog steeds geen muziek of 
spraak komt, dan dooft dit lampje en schakelt de zender zich-
zelf uit.

• Zodra er weer spraak of muziek komt, wordt de zender volle-
dig automatisch weer ingeschakeld en licht dit lampje weer op.

Headset: (vooropgesteld dat de POWER schakelaar aan de zij-
kant van de headset op ON staat en de accu geladen is)
• Als er spraak of muziek is dan licht dit lampje continu op.
• Als er gedurende 5 minuten geen (of te zachte) 

spraak of muziek wordt doorgegeven, gaat dit 
lampje knipperen. 

• Als na 5 minuten knipperen er nog steeds geen 
muziek of spraak komt, dan dooft dit lampje en 
schakelt de headset zichzelf uit.

Attentie: de headset schakelt zichzelf NIET 
automatisch in als er weer spraak of muziek 

komt. Schuif de POWER schakelaar even naar OFF en dan weer 
naar ON om de headset weer in te schakelen.
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7. ACCU

7.1 Opladen:
• De accu’s worden opgeladen via de basis. Eén accu zit in de 

headset en wordt opgeladen door de headset in de basis te 
plaatsen. De reserve accu wordt opgeladen door deze aan de 
rechterzijde in de basis te schuiven.

• Als de accu’s geladen worden, dan lichten de laden-lampjes in 
de basis rood op. Zijn de accu’s geladen, dan wordt er overge-
schakeld naar druppelladen en lichten de lampjes groen op.

• Een lege accu wordt in 1,5 tot 2 uur volledig opgeladen.
• U kunt de accu’s gewoon laten zitten. Bij druppelladen worden 

de accu’s op peil gehouden, er bestaat geen gevaar voor over-
laden. Alleen bij langdurig niet gebruiken (>2 maanden) is het 
raadzaam de accu’s uit de FH-75 te nemen en deze op een 
veilige en koele plaats te bewaren.

7.2 Accu leeg melding:
Zodra de accu in de headset leeg raakt, dan hoort u beeptoontjes 
in de headset. Haal deze accu uit de headset en verwissel deze 
met de opgeladen accu uit de basis. U kunt ook de headset met 
accu op de basis plaatsen om op te laden.

7.3 Onderhoud:
De accu’s (Lithium Polymeer batterijen) behoeven geen 
onderhoud. Volg wel stipt de volgende instructies op met 
betrekking tot het gebruik:

• Stel de accu’s niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.
• Geef een accu nooit aan kinderen. Accu’s zijn geen speelgoed 

en zij zouden de accu in de mond kunnen stoppen.
• De accu nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch 

en giftig.
• Uitgewerkte accu’s niet weggooien maar inleveren bij uw plaat-

selijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).
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8. AANMELDEN VAN MEER HEADSETS OP 1 BASIS
Standaard wordt elke Fysic FH-75 geleverd met 1 basis en 1 
headset. U kunt echter meer headsets aan 1 basis aanmelden 
zodat meer personen tegelijk hetzelfde geluid kunnen horen:

Attentie: omdat er geen losse laders bestaan om de accu van de 
FH-75 op te laden, moet u bij uitbreiding complete sets aanschaf-
fen. De extra headset meldt u aan de basis aan die ook met de 
TV of radio is verbonden (dit is de ‘hoofd’-basis). De extra basis-
stations gebruikt u als oplader voor de extra headsets.

Aanmelden:
1. zet de POWER schakelaar van de ‘hoofd’-basis op OFF
2. zet de POWER schakelaar van de nieuwe headset op ON
3. houd toets MIC op de nieuwe headset ingedrukt totdat na on-

geveer 5 seconden het statuslampje snel gaat knipperen, laat 
nu knop MIC los

4. zet de POWER schakelaar van de ‘hoofd’-basis op ON
5. zodra het statuslampje van de headset continu oplicht, is deze 

headset aan de ‘hoofd’basis aangemeld. 
Er is geen limiet aan het aantal extra headsets.

Attentie bij het gebruik van meer headsets:
• Zodra u een headset in de ‘hoofd’-basis plaatst om op te 

laden, dan wordt de zender van deze basis uitgeschakeld. De 
andere headsets zullen dus geen signaal meer ontvangen. 
De laadinrichting aan de zijkant van de ‘hoofd’-basis kan wel 
normaal gebruikt worden.

• Als u een headset in een andere basis plaatst om op te laden 
terwijl de ‘hoofd’-basis gewoon in werking is, dan zal de head-
set signaal blijven ontvangen waardoor het langer duurt om 
de accu op te laden. In dit geval is het dus van belang dat u 
de headset uitschakelt als u deze op de basis plaatst om op te 
laden.



15

9. GEBRUIKERSTIPS EN WAARSCHUWINGEN
• De FH-75 is een draadloze headset die werkt met radiogolven 

in de 2,4 GHz band. De signaaloverdracht kan gestoord 
worden door externe invloeden zoals bijvoorbeeld van andere 
draadloze luidsprekers of hoofdtelefoons, zenders, draadloze 
telefoons, e.d.

• De FH-75 is niet waterdicht en dient tegen regen en vocht 
beschut opgesteld te worden.

• Een volgeladen accu zorgt voor een gebruiksduur tot ongeveer 
8 uur. De gebruiksduur is afhankelijk van de conditie van de 
accu.

• Reinig de FH-75 alleen met een vochtige doek.
• De verpakking van de FH-75 kunt u als oud papier inleveren. 

Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, 
deze headset adequaat verpakt kan worden.  

•   Op het einde van de levenscyclus van het product mag 
u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval 
gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen

voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
• Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden en 

bedraagt tot 25 meter. Het bereik is het grootst als de signalen 
van de basis ongehinderd en zonder obstakels en/of reflecties 
bij de headset aankomen. 

• Let op dat vooral gewapend betonnen muren, stalen obstakels, 
andere zenders, enz. het bereik negatief kunnen beïnvloeden.

• Gebruik de FH-75 nooit buiten tijdens een onweersbui.
• Om gehoorbeschadiging te voorkomen, kunt u uw 

hoofdtelefoon beter niet langdurig op een hoog geluidsniveau 
gebruiken, maar het volume instellen op een veilig en 
acceptabel geluidsniveau. 

• Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
• Let erop dat u het volume niet steeds hoger zet wanneer uw 

oren aan het geluid gewend raken.
• Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer 

hoort.
• Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoon en hoofdtelefoon 

kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.
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10. STORINGEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Headset doet niets / geeft geen geluid:
• De basis is niet ingeschakeld. Controleer dit en zet de power 

schakelaar aan de achterzijde op ON. Controleer ook of de 
adapter is aangesloten en of deze in een stopcontact zit.

• De headset is niet ingeschakeld of de accu is leeg. Schakel 
de headset in door de schakelaar op ON te schuiven. Als het 
lampje nu nog niet oplicht, is de accu leeg. Laad deze nu eerst 
op of plaats een opgeladen accu.

• De bron waar het geluid vandaan moet komen (TV, radio) is 
niet ingeschakeld of het volume hiervan staat op nul (als het 
statuslampje op de basis knippert is de basis wel ingeschakeld 
maar is er geen signaal). Schakel de geluidsbron in of zet het 
volume iets hoger.

• Het volume van de headset staat op nul. Gebruik de 
volumeregelaar van de headset om het geluid hoorbaar te 
maken.

• U bent buiten bereik van de basis. Verklein de afstand.
• De headset is niet aangemeld aan de basis (zie hoofdstuk 

7 hoe u de headset indien nodig opnieuw aan de basis kunt 
aanmelden).

• U maakt gebruik van meer headsets en één headset staat in 
de basis om te laden. Zodra u de headset van de basis afhaalt, 
wordt de zender weer ingeschakeld en heeft u weer geluid.

De schakelaar van de headset staat op ON maar het POWER 
lampje licht niet op:
• De headset heeft zichzelf uitgeschakeld omdat er gedurende 

10 minuten of langer geen signaal was. Schuif de schakelaar 
van de headset even naar OFF en dan weer naar ON om de 
headset opnieuw in te schakelen.

Slechts aan één kant geluid:
• De geluidsbron is mono en geeft slechts aan één zijde van de 

aansluitplug geluid. In dat geval moet u aan de achterzijde van 
de basis de MONO/STEREO schakelaar op MONO zetten.
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• De balansregelaar op de headset is geheel naar één zijde 
gedraaid. Draai deze regelaar naar de middenpositie om beide 
oor-luidsprekers even hard te zetten.

Het geluid klinkt vervormd:
• Het volume van het ingangssignaal is te groot waardoor 

de FH-75 overstuurd wordt. Verlaag het volume van de 
geluidsbron (TV, radio, e.d).

• Het volume van het ingangssignaal is te zwak waardoor de 
FH-75 dit niet goed kan verwerken. Verhoog het volume van 
de geluidsbron (TV, radio, e.d).

• De accu van de headset raakt leeg. Laad deze accu op of 
verwissel de bijna lege accu met de accu die in de zijkant van 
de basis is opgeladen.

• U bent bijna buiten bereik van de basis. Verklein de afstand.

Neem bij overige storingen kontact op met de Fysic servicedienst 
op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.
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11. VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De Fysic FH-75 voldoet aan de essentiële voorwaarden en 
voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/
EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar
op de website www.fysic.info

12. SPECIFICATIES
Draaggolffrequentie: 2.4GHz ISM band I, digital hopping
Voedingsspanning: basis: 5V 550mA 
Headset: 3.7V 350mAh Lithium Polymeer batterij
Geluidfrequentie: 30Hz - 20KHz
Vervorming: <0.5%
Signaal/ruis verhouding: >75dB
Bereik: tot 25 meter in open gebied
Oplaadduur accu: 1,5 ~ 2 uur
Gebruiksduur accu: tot 8 uur, afhankelijk van de conditie 
 van de accu
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14. GARANTIEVOORWAARDEN

Op de Fysic FH-75 heeft u een garantie van 24 maanden na 
aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de 
kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en 
constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de 
importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst 
deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, 
raadpleeg dan de leverancier van dit apparaat of de serviceafdeling 
van Fysic op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve 
aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik 
van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet 
oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan 
door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. 
Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij 
onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en 
indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de 
aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de 
garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor 
eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
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