Návod na obsluhu pre slúchadlá

Dôležitá informácia
Starostlivo si tento návod s pokynmi prečítajte a uschovajte si ju pre
použitie v budúcnosti. Pred použitím systému bezdrôtových FM slúchadiel
si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
Bezpečnostné opatrenia
• Zabráňte nebezpečenstvu požiaru a úrazu elektrickým prúdom: chráňte
zariadenie pred vlhkosťou, dažďom, pieskom a nadmerným teplom,
spôsobeným tepelným zariadením a priamym slnečným žiarením.
• Zariadenie pre bezdrôtový prenos vysielania nie je chránené proti rušeniu
spôsobenému inými vysielacími prístrojmi.
• Na čistenie zariadenia nepoužívajte čistiace prípravky obsahujúce
alkohol, lieh, čpavok ani drsné častice, pretože môžu puzdro poškodiť. Na
vyčistenie puzdra použite mierne navlhčenú čistiacu kožu.
• Ak sa dostane do slúchadiel tekutina, okamžite z nich vyberte batérie a
poraďte sa s oprávnenou predajňou.
• Výrobok sa nesmie používať na vlhkých miestach a blízko vody.
• Výrobok sa nesmie vystavovať nadmernému teplu ani priamemu
slnečnému žiareniu.
• Výrobok sa nesmie rozoberať. V prípade technickej poruchy ho odneste
do vašej predajne zariadenia
• Výrobok sa nesmie zakrývať.
• Nedostatočné chránené alebo citlivé elektronické zariadenie môže
byť prevádzkou tohoto výrobku ovplyvnené. Rušenie môže spôsobiť
poškodenie obidvoch zariadení. Pred použitím slúchadiel láskavo
skontrolujte, či ostatné zariadenia nebudú s týmto výrobkom ovplyvnené.
• Chráňte si sluch! Stálym počúvaním hlasného vysielania si môžete sluch
natrvalo poškodiť
Ako použiť systém bezdrôtových FM slúchadiel

Druhý koniec 3,5 mm stereo kábla pripojte:
a) Buď k výstupu pre slúchadlá na audio zdroji, ako je televízny prijímač,
HiFi alebo osobný počítač.
Nastavte hlasitosť na audio zdroji na vhodnú stálu hladinu, napríklad na
25% maximálnej hodnoty.
• Ak je audio zdroj vybavený 6,3mm výstupom na slúchadlá,
použite priloženú stereo adaptér z 3,5mm na 6,3mm.
Dôležité!
• Pri niektorých televíznych prijímačoch je možné hlasitosť na
výstupnom konektore slúchadiel nastaviť len pomocou menu na
TV.
b) Alebo k radovému výstupu na audio zdroju, ako je REC OUT alebo
LINE OUT (kábel Y je priložený).
• Skontrolujte, či je červený konektor RCA (pravý kanál) pripojený k
pravému (červenému) kanálu audio zdroja.
• Skontrolujte, či je biely konektor RCA (ľavý kanál) pripojený k ľavému
(bielemu) kanálu audio zdroja.
• Ak má audio zdroj nastaviteľnú výstupnú RCA úroveň, nastavte
výstupnú úroveň na najvyššiu prijateľnú neskreslenú hodnotu.
11 Zapnite audio zdroj a pomaly zvýšte jeho hlasitosť.

