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Indoor wireless headphones
SHC5100
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1) Auscultador

2) Transmissor

3) Adaptador CA/CC

4) Tubo de Antena

Por tu g u ê s

1 Conteúdo da embalagem
5) 2 pilhas recarregáveis AAA NiMh (SBC HB550L)
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2 Introdução
Nota
•• Antes de utilizar os auscultadores pela primeira vez, carregue as pilhas fornecidas durante,
no mínimo, 10 horas.

•• Utilize apenas pilhas Philips NiHM de manga encurtada com os seus auscultadores. Este
sistema não permite carregar outros tipos de pilhas recarregáveis ou alcalinas.

•• Pode utilizar pilhas AAA alcalinas com os auscultadores.
•• Se o volume da fonte de áudio for insuficiente, o transmissor desliga automaticamente.
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Instalar/substituir as pilhas fornecidas (Fig. B).
Instalar o tubo de antena no transmissor (Fig. C).
Alimentação do transmissor (Fig. D).
»» LED vermelho liga-se quando a fonte de áudio for ligada.
»» LED vermelho fica intermitente se nenhuma fonte de áudio
for ligada durante dois minutos.
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»» LED vermelho desliga-se se nenhuma fonte de áudio for
ligada para quatro minutos.
Para carregar os auscultadores, ligue o cabo de carga aos
auscultadores (Fig. E).
»» Auscultadores: LED vermelho permanece desligado durante
a carga.
»» Transmissor: LED verde permanece ligado durante a carga
e desligado quando os auscultadores estão completamente
carregados.
Auscultadores com alimentação e LED vermelho ligado (Fig. F).
Ligue o dispositivo de áudio ao transmissor (Fig. G).
»» LED vermelho liga-se quando a fonte de áudio for ligada.
Dica

•• Se houver interferência, sintonize o transmissor e os auscultadores no mesmo canal (Fig.
H).
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Versão / Região

Número do tipo de
adaptador

Voltagem/frequência de
entrada

Voltagem de
saída

Por tu g u ê s

3 Tabela de versões do produto
Frequência de transmissão/recepção
Canal 1

Canal 2

/10 Europa

SVV-005-080-020-A2

100-240 V / 50/60 Hz

8V 200mA

863,5 MHz

864,5 MHz

/05 Reino Unido

SBH-005-080-020-A2

100-240 V / 50/60 Hz

8V 200mA

863,5 MHz

864,5 MHz

Para obter mais assistência relativa ao produto, visite www.philips.com/welcome
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