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Iepakojuma saturs (1. attēls)

1) Austiņas

2) Dokstacija

3) 3,5 mm audiokabelis

4) Lietošanas instrukcija

5) Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris

Savienošana

Uzmanību

 y Austiņu elektriskajai barošanai var izmantot AAA tipa sārmu baterijas, bet tās nav iespējams 
uzlādēt šajā sistēmā.

Piezīme

 y Austiņu darbināšanai izmantojiet tikai Philips atkārtoti uzlādējamās NiMH baterijas (shortened 
sleeve NiMH batteries). Šajā sistēmā nav iespējams uzlādēt cita veida atkārtoti uzlādējamās 
baterijas.

 y Pirms austiņu lietošanas pirmo reizi lādējiet komplektā iekļautās baterijas vismaz 5 stundas.

 y Ja audioavota skaļums ir nepietiekams, raidītājs automātiski izslēdzas.

 y Dokstacija nepārraida audiosignālu bateriju uzlādes laikā.

1 Savienojiet audioierīci ar 3,5 mm audiosignāla izvadu. Savienojiet komplektācijā 
iekļautā 3,5 mm audiokabeļa vienu galu ar 3,5 mm ievadu uz dokstacijas un otru 
galu ar ierīces 3,5 audiosignāla izvadu (2. attēls).

2 Pievienojiet elektriskās barošanas adapteri (3. attēls).

3 Pirms uzlādes noņemiet baterijām aizsarguzlīmi (4. attēls).

4 Uzlādējiet austiņas (5. attēls).
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Austiņu lietošana

1 Austiņas automātiski ieslēdzas, kad tiek uzliktas uz ausīm (6. attēls).

2 Ierīcēm ar 3,5 mm audioizvadu iestatiet paaugstinātu skaļuma līmeni. Ja skaļuma 
līmenis ir pārāk zems, automātiskā austiņu ieslēgšanās funkcija nedarbojas.

3 Nospiediet un vienu sekundi turiet nospiestu austiņu taustiņu , lai automātiski 
noregulētu signāla kanālu (7. attēls).

 y Ja ir dzirdami darbības traucējumi, pārslēdziet ierīci uz citu signāla kanālu 
(8. attēls), tad nospiediet un turiet nospiestu austiņu taustiņu , lai turpinātu 
regulēšanu.

 y Austiņas var izmantot arī ar komplektācijā iekļauto audiokabeli, lai tās savienotu 
ar viedierīcēm vai lietotu ārpus telpām (9. attēls).

4 Ja baterijas ir novecojušas vai bojātas, pasūtiet un nomainiet tās ar jaunām atkārtoti 
uzlādējamām baterijām ar identiskām specifikācijām (10. attēls).

LED indikators

Statuss LED indikators uz dokstacijas LED indikators uz austiņām

Meklē Nedeg Mirgo zaļš

Savienojums izveidots Deg balts* Deg zaļš

Zems bateriju jaudas līmenis Nedeg Lēni mirgo zaļš

Lādējas Mirgo zaļš Nedeg

Uzlādēts Deg zaļš Nedeg

* Dokstacijas baltais LED indikators pēc 5 minūtēm nodziest.
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Tehniskie dati

Vispārējās specifikācijas un pazīmes
 y Mūzikas atskaņošanas laiks (austiņu versijā): minimums 20 stundas

 y Parasts pilnas uzlādes ilgums: 6 stundas

 y Darbības diapazons: līdz 100 metriem

 y 3,5 mm ievades pārslēgšana

 y FM risinājums

 y Augstas izšķirtspējas audiosignāls (tikai savienojumam ar vadu)

 y Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās

Pārraide
 y Datu nesēja / uztveršanas frekvence: 863,5-864,5 mHz

 y Pārraides jauda: <8 dBm

Baterijas
 y 2 x AAA NiMH 900 mAh atkārtoti uzlādējamas baterijas (Philips SBC HB900S)

Adapteris
 y Philips: YLJXA-U080040/S003ATB0800040 (Apvienotā Karaliste) 

YLJXB-E080040/S003ATV0800040 (Eiropa), ievade: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 
izvade: 8 Vdc 400 mA

Svars un izmēri
 y Austiņas: 367 g

219 x 176 x 95 mm (A x P x D)

 y Dokstacija: 190 g
74 x 174 x 142 mm (A x P x D)

Lai saņemtu tālāku atbalstu, lūdzu, apmeklējiet www.philips.com/support.
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Piezīmēm
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