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Indoor wireless headphones
SHC5100
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1) Slúchadlá

2) Vysielač

3) Adaptér striedavého prúdu

4) Trubica antény
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1 Čo je v škatuli
5) 2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA (SBC HB550L)
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2 Úvodné pokyny
Poznámka
•• Pred prvým použitím slúchadiel nechajte pribalené batérie nabíjať aspoň 10 hodín.
•• So slúchadlami používajte len NiMH batérie so skráteným puzdrom značky Philips. Iné
typy nabíjateľných batérií alebo alkalických batérií nemožno nabíjať v tomto systéme.

•• Alkalické batérie typu AAA možno používať so slúchadlami.
•• Ak je úroveň hlasitosti zdroja zvuku nedostatočná, vysielač sa automaticky vypne.
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Nainštalujte alebo vymeňte dodané batérie (obr. B).
Nainštalujte trubicu antény na vysielač (obr. C).
Zapnite vysielač (obr. D).
»» Po pripojení zdroja zvuku sa rozsvieti červená kontrolka LED.
»» Ak sa v priebehu dvoch minút nepripojí žiaden zdroj zvuku,
červená kontrolka LED začne blikať.
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»» Ak sa v priebehu štyroch minút nepripojí žiaden zdroj zvuku,
červená kontrolka LED zhasne.
Ak chcete nabíjať batérie slúchadiel, pripojte k slúchadlám
nabíjací kábel (obr. E).
»» Slúchadlá: červená kontrolka LED počas nabíjania nesvieti.
»» Vysielač: počas nabíjania svieti zelená kontrolka LED a zhasne,
keď sú batérie slúchadiel úplne nabité.
Zapnite slúchadlá a rozsvieti sa červená kontrolka LED (obr. F).
Pripojte zvukové zariadenie k vysielaču (obr. G).
»» Po pripojení zdroja zvuku sa rozsvieti červená kontrolka LED.
Tip

•• V prípade rušenia nalaďte vysielač a slúchadlá na rovnaký kanál (obr. H).
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Verzia/oblasť

Číslo typu adaptéra

Vstupné napätie/frekvencia
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3 Tabuľka verzie produktu
Výstupné napätie

Nosná frekvencia/frekvencia
príjmu
Kanál 1

Kanál 2

/10 Európa

SVV-005-080-020-A2

100 – 240 V / 50/60 Hz

8 V 200 mA

863,5 MHz

864,5 MHz

/05 VB

SBH-005-080-020-A2

100 – 240 V / 50/60 Hz

8 V 200 mA

863,5 MHz

864,5 MHz

Ďalšiu podporu pre tento výrobok získate na stránke www.philips.com/welcome
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