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EL Εγχειρίδιο χρήσης
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Ε λλην ικ ά

1 Περιεχόμενα
συσκευασίας
1) Ακουστικά

2) Πομπός

3) Τροφοδοτικό AC/DC

4) Σωληνάκι κεραίας

5) 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA NiMH (SBC HB550L)
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2 Ξεκινήστε
Σημείωση
•• Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για πρώτη φορά, φορτίστε τις παρεχόμενες
μπαταρίες για τουλάχιστον 10 ώρες.

•• Για τα ακουστικά σας, χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH

της Philips. Μην φορτίζετε με αυτό το σύστημα άλλους τύπους επαναφορτιζόμενων ή
αλκαλικών μπαταριών.
•• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες AAA για τη λειτουργία των
ακουστικών.
•• Εάν η ένταση της πηγής ήχου δεν είναι επαρκής, ο πομπός απενεργοποιείται
αυτόματα.
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Εγκαταστήστε/Αντικαταστήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες
(Εικ. B).
Εγκαταστήστε το σωληνάκι κεραίας στον πομπό (Εικ. C).
Ενεργοποιήστε τον πομπό (Εικ. D).
»» Η κόκκινη λυχνία LED είναι αναμμένη όταν είναι
συνδεδεμένη μια πηγή ήχου.
»» Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει εάν δεν έχει
συνδεθεί για δύο λεπτά κάποια πηγή ήχου.
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»» Η κόκκινη λυχνία LED είναι σβηστή εάν δεν έχει συνδεθεί
για τέσσερα λεπτά κάποια πηγή ήχου.
Για να φορτίσετε τα ακουστικά, συνδέστε το καλώδιο
φόρτισης με τα ακουστικά (Εικ. E).
»» Ακουστικά: Η κόκκινη λυχνία LED είναι σβηστή κατά τη
διάρκεια της φόρτισης.
»» Πομπός: Η πράσινη λυχνία LED είναι αναμμένη κατά τη
διάρκεια της φόρτισης και σβηστή όταν τα ακουστικά
είναι πλήρως φορτισμένα.
Ενεργοποιήστε τα ακουστικά και η κόκκινη λυχνία LED θα
ανάψει (Εικ. F).
Συνδέστε τη συσκευή ήχου με τον πομπό (Εικ. G).
»» Η κόκκινη λυχνία LED είναι αναμμένη όταν είναι
συνδεδεμένη μια πηγή ήχου.
Συμβουλή

•• Εάν υπάρχει κάποια παρεμβολή, συντονίστε τον πομπό και τα ακουστικά στο ίδιο
κανάλι (Εικ. H).
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Έκδοση / Περιοχή

Αριθμός τύπου τροφοδοτικού

Τάση / συχνότητα
εισόδου

Ε λλην ικ ά

3 Πίνακας έκδοσης προϊόντος
Τάση εξόδου

Συχνότητα φορέα /
λήψης
Κανάλι 1

Κανάλι 2

/10 Ευρώπη

SVV-005-080-020-A2

100-240V / 50/60Hz

8V 200mA

863,5MHz

864,5MHz

/05 ΗΒ

SBH-005-080-020-A2

100-240V / 50/60Hz

8V 200mA

863,5MHz

864,5MHz

Για πρόσθετη υποστήριξη προϊόντος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/welcome
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