Naudotojo informacija
Baterijos techninės priežiūros instrukcijos
Baterijos. Nebandykite išardyti. Nemeskite į ugnį. Negalima nuryti. Saugokite nuo vaikų. Akumuliatorius
turi būti įdėtas tinkamu poliariškumu. Išsekusios baterijos turi būti pašalintos iš įrenginio ir pakeistos
naujomis. Nenaudokite kitų baterijų. Išjunkite ausines, jei jomis nesinaudojate ( kad neeikvotųsi baterijos).
Pirmą kartą naudojant ausines, reikia jas palikti krautis 5 valandas. Nemeskite baterijų į šiukšledėžę.

Gamintojo pavadinimas ir adresas
Atstovas Europoje: Geemarc Telecom S.A. United Kingdom & Europe www.geemarc.com Atstovas
Lietuvoje: UAB „Biomedikos centras“ Antakalnio g.36, Vilnius Tel.: 8 700 55440 www.biomedikoscentras.lt

Informacija apie galimus reguliavimo veiksmus bei kompetenciją jiems atlikti
PAJUNGIMAS. Įkiškite AC adapterio kištuką į DC IN 5V lizdą. Sujunkite RCA kištukus pagal spalvą. Prijunkite
AC laidą į maitinimo lizdą. Perjungkite įkrovimo stotelę i ON padėtį. Dešinėje įkrovimo stotelės pusėje
užsidegs raudona šviesa. Po 5 sekundžių vietoje raudonos šviesos užsidegs žalia. Žalia šviesa reiškia, kad
prietaisas yra įjungtas ir dirba budėjimo režimu. Uždėkite ausinės ant įkrovimo stotelės. Deganti raudona
šviesa ausinėse reiškia, kad ausinės kraunasi. Ausinėms pilnai pasikrovus, vietoje raudonos šviesos
užsidega žalia. Ausinės turi micro USB prievadą, kuris leidžia ausines krauti naudojant kitas priemones.
Atkreipkite dėmesį, kad micro USB laidas neįeina į komplektą. Po pilno įkrovimo ausines galima naudoti.
Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką apie 3 sekundes, kol užsidegs žalia šviesa. CL7400 paruoštas
naudojimui. Įsitikinkite, kad televizorius yra įjungtas ir užsidėkite ausines. Pirmą kartą naudojant bus
nustatyti standartiniai nustatymai. Norint pritaikyti pagal savo klausą skaitykite nustatymų skyrių.
Įsidėmėkite, kad poruoti įrenginius reikia tik pirmą kartą pradėjus naudoti. Norint padidnti garsą ausinėse
paspauskite „+“ mygtuką, norint sumažinti „-„ mygtuką. Išgirsite pyptėlejimą, kai pasieksite vidutinį
garsumą. BALANSO NUSTATYMAI. Norint reguliuoti balansą, spauskite balanso mygtuką. Kad įjungtumėte
reguliavimą paspauskite mygtuką ir palaikykite 2 sekundes. Naudokite „+“ arba „-“ mygtukus, kad
padidinti arba sumažinti balansą. Pasiekus minimalų, vidutinį arba maksimalų garsumą, išgirsite
pyptelėjimą. Balanso nustatymo režimas išsijungs automatiškai po 5 sekundžių. TONO NUSTATYMAI. Tono
reguliavimui skirtas specialus mygtukas. Paspauskite tono mygtuką ir palaikykite 2 sekundes. Šiuo atveju,
spaudžiant „+“ mygtuką ant ausinių bus garsinami aukšti tonai, o spaudžiant „-„ žemi tonai. Kai bus
pasiekta minimali, vidutinė ar maksimali padėtis, išgirsite pyptelėjimą. Tono nustatymai išsijungs
automatiškai po 5 sekundžių. PORAVIMO NUSTATYMAI. Ausinės su įkrovimo stotele buvo suporuotos
gamykloje. Tad įjungus prietaisą įkrovimo stotelė iš karto atpažįsta ausines. Jei dėl kažkokių tai priežasčių
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prietaisas yra nesuporuotas, vadovaukitės instrukcija žemiau. 1) Įjunkite ausines spausdami ir laikydami
įjungimo mygtuką. 2) Pakrovimo stotelėje paspauskite poravimo mygtuką ir laikykite 3 sek. 3) Ausines su
pakrovimo stotele bus suporuotos kai užsidegs žalia šviesa. EKONOMINIS REŽIMAS. Kai veikia ekonominis
(„Sleep“) režimas – ausinės sunaudoja 90 proc. mažiau energijos. Jei TV, Hi Fi arba MP3 nutildomas 4
minutėm, ausinių veikimas pereis į „sleep“ režimą. Norėdami suaktivinti ausinių veikimą, pagarsinkite TV,
Hi Fi ar MP3 įrenginį. Ausinės išsijungia, kai grąžinate į pakrovimo stotelę. Norėdami aktyvuoti ausinės –
nuimkite nuo stotelės arba paspauskite įjungimo mygtuką. Nėra garso. Įsitikinkite kad visi laidai gerai
pajungti ir pilnai įstumti į lizdus. Įsitikinkite, kad ausinės ar pakrovimo stotelė yra įjungti ir dega žalia
šviesa. Ausinių įkrovos lygis gali būti mažas. Įstatykite ausines į pakrovimo stotelę ir laikykite tol, kol
neužsidegs žalia šviesa. Įsitikinkite, kad Jūsų DVD, TV, Hi Fi sistema ar garso įrenginys yra įjungti ir
nustatytas kanalas, kuris transliuoja audio signalą. Naudokite ausinių garso reguliatorių, kad
padidintumėte garso lygį ( tik tada, kai naudojamos bevielės ausinės). Garso iškraipymas. Pakartokite
poravimo procesą. Patikrinkite ausinių įkrovimo lygį. Įsitikinkite, kad garso nustatymai yra teisingi. Ausinės
gali būti per daug nutolę nuo pakrovimo stotelės. Tv, Hi Fi, DVD gali būti per garsus arba per tylus.
Pastaba: Kai televizorius neturi standartinių raudonos ir baltos audio RCA išėjimą ar garso lizdą (
greičiausiai Jūsų televizorius turi optinį garso išėjimą), galite papildomai įsigyti Geemarc optinį keitiklį
CL7XX_OPT.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

