Skrócona instrukcja obsługi

Akumulatorki

Zestaw zawiera
Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II
Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio
Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU)
(tylko na rynek EU)

Akumulatorki NIMH, typ AAA, 1.2 V
Przejściówka, 1/4“ (6.3 mm)
Skrócona Instrukcja Obsługi
Skrócona Instrukcja Bezpieczeństwa

Schematy odpowiadające nagłówkom rozdziałów
można znaleźć na rozkładanej stronie.

Przygotowanie nadajnika do użycia
Nadajnik jest przygotowany do montażu na
ścianie (wgłębienie z tyłu nadajnika). Wymagany
materiał do montażu (śruby i zaślepki) nie są
częścią zestawu.

1. Podłączenie nadajnika do wyjścia źródła audio
Należy wybrać odpowiednie miejsce w pobliżu
źródła audio (np. TV, wieża, lub system kina
domowego). Nie należy ustawiać nadajnika w
pobliżu metalowych przedmiotów, takich jak
metalowe elementy półek, ściany żelbetonowe,
itp., ponieważ mogą one zmniejszać zasięg
nadajnika.
Podłączyć przewód audio nadajnika:
• bezpośrednio do gniazda słuchawek lub
• do przejściówki 1/4“ (6.3 mm) i odpowiedniego
gniazda słuchawek.
Ustawić głośność wyjścia słuchawek źródła audio
do średniego poziomu. Nadajnik automatycznie
wyłącza się, jeżeli głośność wyjścia słuchawek
jest ustawiona zbyt nisko.
Niektóre telewizory posiadają funkcję, która
wycisza głośniki telewizora po podłączeniu nadajnika. W razie konieczności należy zmienić te
ustawienia poprzez menu telewizora.
Podłączanie nadajnika do sieci zasilającej
Podłączyć zasilacz do gniazdka w pobliżu nadajnika. Wtyczkę zasilacza należy podłączyć do
gniazdka ściennego. Nadajnik włącza się, a dioda
ON/OFF LED świeci się kolorem zielonym.

Przygotowanie słuchawek do użytkowania
2. Otwieranie pojemnika na baterie
Należy obrócić nakładki w kierunku wskazanym
strzałką aż do napotkania niewielkiego oporu i
unieść je z nauszników.
3. Wkładanie i wymiana akumulatorków
Ostrożnie
Należy używać wyłącznie akumulatorki NIMH. Nie należy stosować
standardowych baterii!
Włożyć dostarczone akumulatorki. Zamocować
nakładki na nauszniki.
Akumulatorki należy ładować przez przynajmniej
24 godzin przed pierwszym użyciem. Czas kolejnego ładowania zależy od czasu użytkowania i
wynosi maksymalnie 18 godzin.
Słuchawki należy ustawić na podstawce do
ładowania nadajnika.
Świeci się czerwona dioda, wskazując, że baterie
są ładowane. Dioda świeci się nawet, gdy akumulatorki są całkowicie naładowane.

Użytkowanie systemu słuchawek RS
4. Włączanie źródła audio
Włączyć źródło audio. Nadajnik automatycznie
włącza się i wyłącza wraz ze źródłem sygnału
audio. Dioda ON/OFF świeci się kolorem zielonym.
5. Włączanie słuchawek/regulacja głośności
Najpierw, należy ustawić głośność słuchawek do
niskiego poziomu.
Włączyć słuchawki i ustawić głośność do
pożądanego poziomu.
Po zakończeniu słuchania należy wyłączyć
słuchawki, aby uniknąć rozładowania akumulatorków.
6. Optymalizacja odbioru
Kanał odbiornika można wyregulować za pomocą
funkcji TUNE na słuchawkach.
Jeżeli jednak na odbiór wpływają zakłócenia:
Należy zmienić kanał transmisji poprzez ustawienie przełącznika na dole nadajnika do innego
położenia i wyregulować kanał odbiornika za
pomocą funkcji TUNE na słuchawkach. Niektóre
urządzenia elektroniczne (np. telewizory) mogą
powodować zakłócenia systemu słuchawek

bezprzewodowych. W takim przypadku należy
zwiększyć odległość pomiędzy nadajnikiem a
źródłem zakłóceń.
Specyfikacje i Często Zadawane Pytania (FAQ)
Zapraszamy na naszą stronę internetową pod
adresem www.sennheiser.com.
Deklaracje producenta
Gwarancja
Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG udziela
24-miesięcznej gwarancji na ten produkt. W
celu uzyskania informacji na temat aktualnych
warunków gwarancyjnych proszę odwiedzić
naszą stronę internetową pod adresem www.
sennheiser.com lub skontaktować się z partnerem Sennheiser. Przed rozpoczęciem użytkowania
tego produktu należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w danym kraju.
Zgodne z istotnymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami
następujących Dyrektyw:
• Dyrektywa RoHS (2002/95/WE)
• Dyrektywa WEEE (2002/96/WE)
Po zakończeniu użytkowania produktu należy
pozbyć się go poprzez oddanie do lokalnego

punktu zbiórki lub utylizacji dla tego typu
urządzeń.
• Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE)
Akumulatorki należy wyrzucić jako odpady
specjalne lub zwrócić je do sprzedawcy. W celu
ochrony środowiska należy wyrzucać wyłącznie
wyczerpane akumulatorki.
Deklaracja Zgodności CE
• Dyrektywa RiTTE (1999/5/WE)
• Dyrektywa EMC (2004/108/WE)
• Dyrektywa w sprawie niskiego napięcia
(2006/95/WE)
• Dyrektywa EuP (2005/32/WE)
Deklaracja Zgodności CE jest dostępna na stronach internetowych:
www.sennheiser.com
www.aplauzaudio.pl
Zgodne z:
Europa/Wielka Brytania

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA
Poziom dźwięku słuchawek należy
regulować w samych suchawkach, a nie w
źródle sygnału (telewizor, urządzenia hifi).
Poziom głośności w źródle syganłu musi
być ustawiony na odpowiednio wysokim
poziomie. Zbyt niski poziom głośności
może powodować przechodzenie
słuchawek w tryb czuwania po 10-30
minutach. Nie jest to usterka sprzętu!
Jeśli zauważysz tego typu problem,
sprawdź poziom głośności w urządzeniu
będącym źródłem dźwięku dla słuchawek.

