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Mis kuulub varustusse? (joonis 1)

1) Kõrvaklapid

2) Laadimisalus

3) Kasutusjuhend

4) AC/DC adapter

5) 3,5 mm helikaabel

6) Optiline kaabel (ainult SHD8850)

Ühendamine

Hoiatus

 y AAA tüüpi patareisid saab nendes kõrvaklappides kasutada, kuid neid ei saa selle süsteemi kaudu 
laadida.

Märkus

 y Kasutage oma kõrvaklappidega ainult Philipsi lühema kattega NiMH taaslaetavaid akusid. Muud 
tüüpi taaslaetavate akude laadimine ei ole selle süsteemiga võimalik.

 y Enne kõrvaklappide esmakasutust laadige komplektis olevaid akusid vähemalt 5 tundi.

 y Kui heliallika helitugevus ei ole piisav, lülitub saatja automaatselt välja.

 y Aku laadimise ajal ei kanna laadimisjaam üle helisignaali.

1 Ühendage heliseade (joonis 2).

 y 3,5mm heliväljundiga seadmete puhul ühendage komplektis oleva 3,5mm 
helikaabli üks ots laadimisjaama 3,5mm heli sisendpesaga ja teine ots 3,5mm 
heli väljundpesaga. Seejärel valige AUDIO IN SELECT ja lülitage ATT valiku 0dB 
peale (joonis 2a).

 y RCA väljundiga seadmete puhul ühendage üks RCA adapteri (müüakse eraldi) 
ots heliseadme RCA väljundpesaga ja teine ots komplektis oleva 3,5mm 
helikaabliga. Ühendage teine 3,5mm helikaabli ots laadimisjaama 3,5mm heli 
sisendpesaga. Seejärel valige AUDIO IN SELECT ja lülitage ATT valiku -8dB 
peale (joonis 2b).

 y Optilise väljundiga seadmete puhul (ainult SHD8850 puhul) ühendage 
komplektis oleva optilise kaabli üks ots seadme optilise väljundpesaga ja teine 
ots laadimisjaama optilise sisendpesaga. Seejärel valige OPTICAL SELECT 
(ainult SHD8850 puhul) (joonis 2c).
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2 Ühendage vooluadapter (joonis 3).

3 Tõmmake enne laadimist aku küljest kleebis ära (joonis 4).

4 Laadige kõrvaklappe (joonis 5).

Kõrvaklappide kasutamine

1 Kõrvaklapid lülituvad automaatselt sisse, kui panete need oma kõrvade peale 
(joonis 6).

 y 3,5mm heliväljundiga seadmete puhul suurendage helitugevust. Kui helitugevus 
on liiga nõrk, siis automaatne sisse lülitamine ei tööta.

 y Te võite kasutada ka komplektis olevat helikaablit, et ühendada nutiseadmetega 
või et kõrvaklappe välistingimustes kasutada (joonis 7).

2 Kui akud on vanad või vigased, ostke uued ning vahetage vanad akud välja uute 
samade tehniliste näitudega taaslaetavate akude vastu (joonis 8).

LED indikaatorid

Staatus Laadimisjaama LED tuli Kõrvaklappide LED tuli

Otsimine N/A Roheline vilkuv LED

Ühendus loodud Valge põlev LED Roheline põlev LED

Nõrk helitugevus Valge aeglaselt vilkuv LED* N/A

Aku peaaegu tühi N/A Roheline aeglaselt vilkuv 
LED

Laadimine Roheline vilkuv LED N/A

Täis laetud Roheline põlev LED N/A

* Laadimisjaama valge LED lülitub pärast 5 minutit välja.

Heliindikaatorid

Aku peaaegu tühi 1 piiks minutis*

Maksmaalne helitugevuse tase 1 piiks

* Kõrvaklapid piiksuvad kaks korda ja lülituvad 5 minuti pärast välja.
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Tehnilised andmed

Üldised andmed ja omadused
 y Muusika taasesitamise aeg (sõltuvalt kõrvaklappidest): vähemalt 20 tundi

 y Tavaline täislaadimise aeg: 6 tundi

 y Tegevusulatus: kuni 30 meetrit

 y Optilise sisendi / 3,5mm sisendi lüliti (ainult SHD8850)

 y 2,4 GHz RF lahendus

 y Kõrge kvaliteediga heli (ainult juhtmega ühenduse puhul)

 y Automaatne sisse ja välja lülitamise funktsioon

 y Attenuaatori sisse ja välja lülitamise funktsioon

Saatja
 y Kande- / vastuvõtusagedus: 2,406-2,472 GHz

 y Kiirgusvõimsus: <10 dBm

Aku
 y 2 x AAA NiMH 900 mAh taaslaetavat akut (Philips SBC HB900S)

Adapter
 y Philips: YLJXA-u050055/S003ATB0500055 (Suurbritannia); 

YLJXB-E050055/S003ATv0500055 (Euroopa),
sisend: 100-240 V~, 50/60 Hz, väljund: 5 Vdc 550 mA

Kaal ja mõõtmed
 y Kõrvaklapid: 367 g

219 x 176 x 95 mm (K x L X S)

 y Laadimisjaam: 190 g
74 x 174 x 142 (K x L x S)

Teiste küsimuste korral külastage veebilehekülge www.philips.com/support.
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Märkused
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