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UK Посібник користувача

Indoor wireless headphones
SHC8535
SHC8575
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1) навушники
3) адаптер
змінного/
постійного
струму
5) аудіокабель

Ук р а ї н сь к а

1 Комплектація
упаковки
2) передавач
4) 2 акумуляторні батареї
NiMH типу AAA із
вкороченою ізоляцією
(SBC HB550L)
6) 3,5-6,3 мм адаптер
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2 Початок
роботи
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Примітка
•• Перед першим використанням навушників

батареї з комплекту слід зарядити (тривалість
заряджання – щонайменше 16 години).
•• Використовуйте навушники лише з
акумуляторними батареями NiMH Philips із
вкороченою ізоляцією. Цю систему не можна
заряджати з іншими типами акумуляторних
батарей.
•• Лужні батареї AAA можна використовувати
для роботи навушників, але НЕ МОЖНА
ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ
СИСТЕМИ.
•• Якщо гучність джерела звуку недостатня,
передавач автоматично вимикається.
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Встановлення батарей із комплекту
(мал. B).
Увімкнення передавача (мал. C).
»» Якщо під час попереднього
налаштування не під’єднано жодного
аудіоджерела, червоний індикатор
не світиться.
»» Якщо аудіоджерело під’єднано,
червоний індикатор світиться.
»» Якщо жодного аудіоджерела не
під’єднано протягом чотирьох
хвилин, червоний індикатор згасає.
Для зарядження навушників розмістіть
їх на док-станції з подачею живлення
(мал. D).
»» Навушники: під час зарядження
червоний індикатор вимкнений.
»» Передавач: під час зарядження
зелений індикатор світиться, а коли
навушники повністю зарядяться
– згасає.
Увімкнення навушників (мал. E).
»» Світиться червоний світлодіод.
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Натисніть і утримуйте кнопку AUTO
TUNING на навушниках протягом
однієї секунди для налаштування
відповідного каналу передачі (мал. F1).
Якщо наявні перешкоди від інших
передавачів, налаштуйте канал
передачі передавача на тильній
стороні, після чого повторіть крок 5
(мал. F2).
Налаштуйте гучність навушників до
відповідного рівня прослуховування
(мал. G).
За допомогою стереокабелю
під’єднайте передавач до
аудіопристрою (мал. H).
»» У разі під’єднання червоний
індикато світиться.
(Лише для SHC8575) Для
користування функціями
вдосконалення звуку перемикайте
кнопку в положення ON / OFF /
TREBLE (мал. I).
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