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EL Εγχειρίδιο χρήσης

Indoor wireless headphones
SHC8535
SHC8575
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1 Περιεχόμενα
συσκευασίας
1) Ακουστικά
3) Τροφοδοτικό
AC/DC

2) Πομπός
4) 2 επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες AAA NiMH
(SBC HB550L)
5) Καλώδιο ήχου 6) Τροφοδοτικό 3,5 - 6,3
χιλ.
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2 Ξεκινήστε
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Σημείωση
•• Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για πρώτη

φορά, φορτίστε τις παρεχόμενες μπαταρίες για
τουλάχιστον 16 ώρες.
•• Για τα ακουστικά σας, χρησιμοποιείτε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH της Philips.
Μην φορτίζετε με αυτό το σύστημα άλλους
τύπους επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
•• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλκαλικές
μπαταρίες τύπου AAA για τα ακουστικά, αλλά
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
•• Εάν η ένταση της πηγής ήχου δεν είναι επαρκής, ο
πομπός απενεργοποιείται αυτόματα.
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Εγκαταστήστε τις παρεχόμενες
μπαταρίες (Εικ. B).
Ενεργοποιήστε τον πομπό (Εικ. C).
»» Η κόκκινη LED σβήνει, αν δεν έχει
συνδεθεί καμία πηγή ήχου κατά την
αρχική ρύθμιση.
»» Η κόκκινη λυχνία LED είναι
αναμμένη όταν είναι συνδεδεμένη
μια 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,
τοποθετήστε τα ακουστικά στη βάση
σύνδεσης (Εικ. D).
»» Ακουστικά: η κόκκινη LED είναι
απενεργοποιημένη κατά τη
φόρτιση.
»» Πομπός: Η πράσινη λυχνία LED
είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια
της φόρτισης και σβηστή όταν
τα ακουστικά είναι πλήρως
φορτισμένα.
Ενεργοποιήστε τα ακουστικά (Εικ. E).
»» Η κόκκινη LED ανάβει.
Κρατήστε πατημένο το AUTO
TUNING στα ακουστικά για ένα
EL
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δευτερόλεπτο, για να συντονιστείτε στο
σωστό κανάλι μετάδοσης (Εικ. F1).
Εάν υπάρχει παρεμβολή από άλλους
πομπούς, ρυθμίστε το κανάλι
μετάδοσης του πομπού στο πίσω
μέρος και επαναλάβετε το βήμα 5 (Εικ.
F2).
Ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών
στην κατάλληλη ένταση ακρόασης (Εικ.
G).
Συνδέστε τον πομπό σε μια συσκευή
ήχου με το στερεοφωνικό καλώδιο (Εικ.
H).
»» Η κόκκινη λυχνία LED είναι
αναμμένη όταν είναι συνδεδεμένη.
(Μόνο για το SHC8575) Για να
απολαύσετε τις λειτουργίες ενίσχυσης
ήχου, θέστε το κουμπί στο ON/OFF/
TREBLE (Εικ. I).
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(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours
de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS
.......................................................................
(brand name, nom de la marque)

SHC8535, SHC8535/XX
SHC8575, SHC8575/XX ...............
............................................

(Type version or model, référence ou modèle)

Wireless Headphone

..............................................................................................
(product description, description du produit)

_

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 301 357-2 V1.4.1: 2008
EN 301 357-1 V1.4.1: 2008
EN 301 489-1 V1.8.1: 2008
EN 301 489-9 V1.4.1: 2007
EN 50371:2002

_

_

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/1275/2008
- EC/278/2009
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

BABT / 0168

Notified Body Statement of Opinion

The Notified Body ....................................................... performed ...............................................
(L’Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /
description de l’intervention)

THER1 11 04 54560 384 ........................
And issued the certificate, .........................................

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:
(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, June 22, 2011

...........................................................
(place,date / lieu, date)

Philips Consumer Lifestyle

A.Speelman, CL Compliance Manager

............................................................................................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
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