Instrukcja obsługi

Zestaw zawiera:
Słuchawki HDR 110 II
Nadajnik TR 110 II z kablem przyłączeniowym audio
Zasilacz sieciowy SA103K-09G/
NT9-3A (EU) (wyłącznie na rynek
UE)
Baterie, rozmiar AAA , 1,5 V
Przejściówka 6,3 mm (1/4”)
Szybki przewodnik
Instrukcja bezpieczeństwa
Numery schematów na poprzednich
stronach odpowiadają numerom nagłówków poszczególnych działów w
tekście instrukcji.

Przygotowanie nadajnika do pracy
Nadajnik jest przystosowany do montażu na
ścianie (rowek w tylnej części nadajnika). Zestaw nie zawiera akcesoriów montażowych
(kołków i koszulek rozporowych).
1. Podłączenie nadajnika do wyjścia audio
źródła dźwięku.
Wybrać odpowiednie miejsce w pobliżu
źródła audio (tj. TV, wieży lub kina domowego). Unikać umiejscowienia nadajnika w
pobliżu przedmiotów metalowych, takich jak
półki o metalowych wspornikach, ściany żelbetowe, itp., gdyż może to doprowadzić do
zmniejszenia zasięgu działania nadajnika.
Połączyć kabel przyłączeniowy audio nadajnika:
• bezpośrednio z gniazdem słuchawek,
lub
• przez przejściówkę 6,3 mm (1/4”) do
odpowiedniego gniazda słuchawek.
Ustawić głośność dla wyjścia słuchawkowego źródła audio na średni poziom. Jeżeli
głośność gniazda słuchawkowego jest zbyt
mała, nadajnik automatycznie wyłączy się.
Niektóre telewizory są wyposażone w funkcję wyciszenia głośników
w przypadku podłączenia nadajnika.
Jeżeli jest to konieczne, należy zmienić to ustawienie w menu telewizora.

Podłączenie nadajnika do sieci zasilającej
Podłączyć zasilacz do gniazda znajdującego się w tylnej części nadajnika. Podłączyć
zasilacz do gniazdka zasilającego. Nadajnik
włączy się, a dioda ON/OFF zaświeci się na
zielono.
Przygotowanie słuchawek do pracy
2. Otwarcie komory baterii
Przekręcić wkładki słuchawek w kierunku
wskazanym strzałką do momentu przezwyciężenia lekkiego oporu i oddzielić je od
słuchawek.
3. Włożenie / wymiana baterii
Umieścić w komorze baterie dołączone w
zestawie. Zamocować wkładki na słuchawkach.
UWAGA!

Zalecamy używanie wyłącznie baterii
alkalicznych typu LR06.
Korzystanie ze słuchawek

4. Włączenie źródła audio
Włączyć źródło audio. Nadajnik włącza/
wyłącza się automatycznie razem ze źródłem audio. Dioda ON/OFF zaświeci się na
zielono.

5. Włączenie słuchawek / regulacja głośności
Początkowo ustawić głośność słuchawek
na niski poziom.
Włączyć słuchawki i ustawić głośność na
żądany poziom.
Po zakończeniu korzystania ze słuchawek
wyłączyć je, aby oszczędzić energię baterii.
6. Optymalizacja odbioru
Regulować kanał odbiornika pokrętłem
TUNE znajdującym się w słuchawkach.
Jeżeli odbiór jest zakłócany:
Zmienić kanał nadawania poprzez ustawienie przełącznika znajdującego się u
dołu nadajnika w innej pozycji i dostroić kanał odbiornika pokrętłem TUNE znajdującym się w słuchawkach. Niektóre urządzenia
elektroniczne (np.: odbiorniki telewizyjne)
mogą powodować zakłócanie słuchawek bezprzewodowych. Jeżeli tak się dzieje, należy
zwiększyć odległość pomiędzy nadajnikiem a
źródłem zakłóceń.
Warunki techniczne
oraz Często Zadawane Pytania (FAQs)
Odwiedź strony internetowe:
• www.sennheiser.com
• www.aplauzaudio.pl/sennheiser

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.

Deklaracje Producenta
Gwarancja
Firma Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
udziela na ten produkt 24 miesięcznej gwarancji. Aktualne warunki gwarancji można
znaleźć na stronach internetowych:
• www.sennheiser.com
• www.aplauzaudio.pl/sennheiser.
Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w
danym kraju.
Produkt zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi istotnymi postanowieniami następujących Dyrektyw:
• Dyrektywa RoHS 2002/95/WE
• Dyrektywa WEEE (2002/96/EC)
Prosimy o utylizację niniejszego produktu
poprzez oddanie do lokalnego punktu zdawczo- odbiorczego lub centrum recyklingu dla
takiego typu sprzętu.
• Dyrektywa “bateryjna” (2006/66/WE)
Prosimy o utylizację baterii jako odpady
specjalne lub o zwrócenie ich do specjalistycznego sprzedawcy.
Aby chronić środowisko, utylizuj wyłącznie
zużyte baterie.

Deklaracja Zgodności CE
•
•
•
•

Dyrektywa telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe
1999/5/WE
Dyrektywa EMC 2004/108/WE (kompatybilność elektromagnetyczna)
Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/
WE
Dyrektywą EuP 2005/32/WE

Deklaracja zgodności CE jest dostępna na
stronach internetowych:
• www.sennheiser.com
• www.aplauzaudio.pl/sennheiser.
Urządzenie wyprodukowane w zgodności z:

