
SHD8800 

Kratek uporabniški priročnik 

 

Vsebina embalaže (slika 1 ) 

1) Slušalke 2) Polnilna postaja 

3) Kratek uporabniški priročnik 

4) Napajalni adapter AC/AD 

5) 3,5 mm avdio kabel  

6) Optični kabel (samo model SHD8850) 

Priklop 

Pozor 

• Za delovanje slušalk lahko uporabite alkalne baterije AAA, vendar jih s pomočjo tega sistema ni 

mogoče polniti. 

Opomba 

• v slušalkah uporabljajte le baterije NimH s krajšim ovojem družbe Philips. Drugih tipov baterij s tem 

sistemom ni mogoče polniti. 

• Pred prvo uporabo slušalk priložene baterije polnite vsaj 5 ur. 

• Če glasnost vira zvoka ni zadostna, se oddajnik samodejno izklopi. 

• Med polnjenjem baterije polnilna postaja ne oddaja avdio signala. 

1 Povežite avdio napravo. (slika 2 ) 

• Pri napravi z avdio izhodom 3,5 mm priklopite en konec priloženega avdio kabla 3,5 mm na avdio 

vhod 3,5 mm na polnilni postaji, drugi konec pa na avdio izhod 3,5 mm. Preklopite v položaj AUDIO IN 

SELECT in stikalo ATT v položaj 0 dB (slika 2 a ). 

• Pri napravi z izhodom RCA priklopite en konec adapterja RCA (ločen nakup) na izhod RCA avdio 

naprave, drugi konec pa na priloženi avdio kabel 3,5 mm. Priklopite preostali konec avdio kabla 3,5 

mm na avdio vhod 3,5 mm na polnilni postaji. Preklopite v položaj AUDIO IN SELECT in stikalo ATT v 

položaj -8 dB (slika 2 b). 

• Pri napravi z optičnim izhodom (samo model SHD8850) priklopite en konec priloženega optičnega 

kabla na optični izhod naprave, drugi konec pa na optični vhod polnilne postaje. Preklopite v položaj 

OPTICAL SELECT (samo model SHD8850) (slika 2 c ). 

• Priklop napajalnega adapterja (slika 3 ). 

2 Pred polnjenjem iz baterije izvlecite trak (slika 4 ). 

3 Napolnite slušalke (slika 5 ). 

 



Uporaba slušalk 

1 Slušalke se po namestitvi na glavo samodejno vklopijo (slika 6 ). 

• Pri napravi s 3,5-mm avdio izhodom povečajte glasnost. Če je glasnost premajhna, se samodejno 

vklapljanje slušalk ne bo odzivalo. 

• Slušalke s priloženim avdio kablom lahko priklopite tudi na pametno napravo ali jih uporabite zunaj 

(slika 7). 

2 Če so baterije stare ali imajo napako, je treba kupiti nove polnilne baterije z enakimi specifikacijami 

(slika 8). 

Pomen kontrolnih lučk LED 

Stanje    Lučka LED na polnilni postaji Lučka LED na slušalkah 

iskanje    N/A     Zelena lučka LED utripa 

Povezovanje  Bela lučka LED sveti  Zelena lučka LED sveti 

Majhna glasnost Bela lučka LED počasi utripa* N/A 

Nizek nivo napolnjenosti baterije N/A    Zelema lučka LED počasi utripa 

Polnjenje     Zelena lučka LED utripa  N/A 

Napolnjena baterija   Zelena lučka LED sveti  N/A 

* Bela lučka LED na polnilni postaji se izklopi po preteku 5 minut. 

Zvočni signali 

Nizek nivo napolnjenosti baterije   1 pisk na minuto* 

Dosežena maksimalna glasnost.   1 pisk 

* Slušalke dvakrat zapiskajo in se po 5 minutah izklopijo. 

Tehnični podatki 

Splošne specifikacije in funkcije. 

• maksimalni čas predvajanja glasbe: minimalno 20 ur 

• Običajni čas za napolnitev: 6 ur 

• Delovni doseg: do 30 metrov 

• Stikalo za optični vhod/3,5-mm vhod (samo model SHD8850) 

• VF-rešitev 2,4 GHz 

• visokokakovostni zvok (samo za povezavo prek kabla) 

• Samodejni vklop/izklop 

• Vklop/izklop slabilnega člena  

Prenos 



• Nosilna frekvenca/frekvenca za sprejem: 2,406–2,472 GHz 

• Energija prenosa: <10 dBm 

Baterija 

• 2x polnilna baterija AAA NimH 900 mAh (Philips SBC HB900S) 

Adapter: 

• Philips: YLJXA-u050055/S003ATB0500055 (Velika Britanija) 

YLJXB-E050055/S003ATv0500055 (Evropa), 

vhod: 100–240 V~, 50/60 Hz, izhod: 5 vdc 550 mA 

Masa in dimenzije 

• Slušalke: 367 g 

219 x 176 x 95 mm (V × Š × G) 

• Polnilna postaja: 190 g 

74 x 174 x 142 mm (V × Š × G) 

 

Ostalo podporo za izdelek najdete na spletu www.philips.com/support. 


