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Indoor wireless headphones
SHC5100
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1) Слушалки

2) Предавател

3) AC/DC адаптер

4) Тръба за антената

Бъ лг а р ск и

1 Какво има в кутията
5) 2 бр. акумулаторни NiMH батерии тип ААА (SBC HB550L)
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2 Запознаване
Забележка
•• Преди да използвате слушалките за първи път, заредете включените в комплекта
батерии в продължение на поне 10 часа.

•• Само NiMH акумулаторни батерии Philips със скъсена външна изолация могат да се
използват със слушалките. Другите видове акумулаторни или алкални батерии не
могат да се зареждат с тази система.
•• За захранване на слушалките могат да се използват и алкални батерии тип AAA.
•• Ако силата на звука от аудио източника е недостатъчна, предавателят се изключва
автоматично.
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Поставяне/смяна на включените в комплекта
батерии (Фиг. B).
Сглобете тръбата за антената към предавателя (Фиг. C).
Включете предавателя (Фиг. D).
»» Червеният светодиод е включен, когато е включен аудио
източник.
»» Червеният светодиод мига, ако не е включен аудио
източник в продължение на 2 минути.
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»» Червеният светодиод изключва, ако не е включен аудио
източник в продължение на 4 минути.
За да заредите слушалките, свържете кабела за зареждане
към слушалките (Фиг. E).
»» Слушалки: червеният светодиод е изключен по време на
зареждане.
»» Предавател: зеленият светодиод е включен по време
на зареждане и изключен, когато слушалките са напълно
заредени.
Включете слушалките и червеният светодиод ще се включи
(Фиг. F).
Свържете аудио устройството с предавателя (Фиг. G).
»» Червеният светодиод е включен, когато е включен аудио
източник.
Съвет

•• Ако има смущения, предавателят и слушалките трябва да се настроят на един и
същи канал (Фиг. H).
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Версия / Регион

Номер на модела на
адаптера

Входно напрежение /
честота

Изходно
напрежение

Бъ лг а р ск и

3 Таблица с версиите на продукта
Носеща честота /
Честота на приемане
Канал 1

Канал 2

/10 Европа

SVV-005-080-020-A2

100-240 V, 50/60 Hz

8 V 200 mA

863,5 MHz

864,5 MHz

/05 Великобритания

SBH-005-080-020-A2

100-240 V, 50/60 Hz

8 V 200 mA

863,5 MHz

864,5 MHz

За още поддръжка за продукта посетете www.philips.com/welcome
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