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Ką rasite dėžutėje (1 paveikslėlis)

1) Ausinės

2) Įkrovimo stotelė

3) 3,5 mm audio laidas

4) Naudojimosi instrukcijų knygelė

5) AC/DC srovės adapteris

6) Optinis kabelis (tik SHD8850 modeliui)

Prijunkite

Atsargiai

 y Šarminės AAA tipo baterijos gali būti naudojamos šiose ausinėse, bet negali būti įkraunamos kartu 
su sistema.

Pastaba

 y Naudokite tik “Philips” firmos įkraunamas sutrumpintas NiMH baterijas su šiomis ausinėmis. Kito 
tipo įkraunamos baterijos negali būti įkraunamos kartu su šia sistema.

 y Prieš naudodamiesi ausinėmis pirmą kartą, įkraukite pridedamas baterijas bent 5 valandas.

 y Jei audio šaltinio garsumas nepakankamas, imtuvas automatiškai išsijungia.

 y Įkrovimo stotelė neperduoda audio signalo, kai kraunate baterijas.

1 Prijunkite audio prietaisą su 3,5 mm audio išvestimi. 

 y Prijunkite vieną pridedamo 3,5 mm audio laido galą prie 3,5 mm įvesties lizdo 
įkrovimo stotelėje, o kitą galą – prie 3,5 mm audio išvesties lizdo prietaise 
(2 paveikslėlis). Tuomet perjunkite AUDIO IN SELECT ir perjunkite ATT 5 0dB 
(2a paveikslėlis).

 y Prietaisams su RCA išvestimi, prijunkite vieną RCA adapterio galą (parduodamas 
atskirai) prie RCA išvesties lizdo audio prietaise, o kitą galą – prie pridedamo 
3,5 mm audio laido. Prijunkite likusį 3,5 mm audio laido galą prie 3,5 mm audio 
įvesties įkrovimo stotelėje. Tuomet perjunkite AUDIO IN SELECT ir perjunkite 
ATT 5 -8dB (2b paveikslėlis).

 y Prietaisams su optine išvestimi (tik SHD8850 modelyje), prijunkite vieną 
pridedamo optinio kabelio galą prie prietaiso optinės išvesties lizdo, o kitą 
galą – prie optinės įvesties lizdo įkrovimo stotelėje. Tuomet perjunkite į 
OPTICAL SELECT  (tik SHD8850 modelyje) (2c paveikslėlis).

2 Prijunkite elektros energijos tiekimo adapterį (3 paveikslėlis)
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3 Ištraukite apsauginę baterijų juostelę prieš įkraudami (4 paveikslėlis).

4 Įkraukite ausines (5 paveikslėlis).

Naudokitės savo ausinėmis

1 Ausinės įsijungia automatiškai kai jas dėvite (6 paveikslėlis).

 y Prietaisams su 3,5 mm audio išvestimi, padidinkite garsumo lygį. Jei garsumas 
yra per mažas, automatinis ausinių įsijungimas neveiks.

 y Jūs taip pat galite naudoti ausines su pridedamu audio laidu, norėdami 
prisijungti prie išmaniųjų prietaisų arba naudojimui lauke (7 paveikslėlis).

2 Kai baterijos atitarnauja ar nustoja veikti, įsigykite ir pakeiskite jas naujomis tokio 
paties tipo įkraunamomis baterijomis (8 paveikslėlis).

LED signalai

Būsena LED ant įkrovimo stotelės LED ant ausinių

Ieškoma - Žalias indikatorius mirksi

Sujungimas pavyko Baltas indikatorius Žalias indikatorius dega

Mažas garsumo lygis Baltas indikatorius lėtai 
mirksi*

- 

Baterija baigia išsekti - Žalias indikatorius lėtai 
mirksi

Įkraunama Žalias indikatorius mirksi -

Pilnai įkrauta Žalias indikatorius dega -

* Baltas indikatorius ant įkrovimo stotelės išsijungia po 5 minučių.

Garso signalai

Baterijos baigia išsekti 1 pyptelėjimas per minutę*

Pasiekėte maksimalų garsumo lygį 1 pyptelėjimas

* Ausinės supypsi du kartus ir išsijungia po 5 minučių.
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Techniniai duomenys

Bendra informacija ir bruožai
 y Muzikos laikas (ausinių variacija): ne mažiau kaip 20 valandų

 y Įprastas pilno įkrovimo laikas: 6 valandos

 y Veikimo apimtis: iki 30 metrų

 y Optinė įvestis / 3,5 mm įvesties jungiklio perjungimas (tik SHD8850 modeliui)

 y 2,4 GHz RF sprendimas

 y Aukštos raiškos garsas (tik sujungimui laidu)

 y Automatinis įsijungimas / išsijungimas

 y Silpnintuvo automatinis įsijungimas / išsijungimas

Perdavimas
 y Nešėjo / priėmimo dažnis: 2,406 – 2,472 GHz

 y Perdavimo galia: <10 dBm

Baterija
 y 2 x AAA NiMH 900 mAh įkraunamos baterijos (Philips SBC HB900S)

Adapteris
 y Philips YLJXA-u050055/S003ATB0500055 (JK)

 y YLJXB-E050055/S003ATv0500055 (Europa),

 y Įvestis: 100-240 V~, 50/60 Hz, išvestis: 5 vdc 550 mA

Svoris ir matmenys
 y Ausinės: 367 g

219 x 176 x 95 mm (aukštis x plotis x gylis)

 y Įkrovimo stotelė: 190 g
74 x 174 x 142 (aukštis x plotis x gylis)

Norėdami rasti daugiau informacijos ir pagalbos: www.philips.com/support
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Pastabos
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Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite 
sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės 

adresas:
http://www.philips.com
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