2-684-424-11(1)

N CzynnoÊci wst´pne
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Pod∏àcz dostarczony zasilacz sieciowy do
nadajnika.
Nadajnik

Rozpakowywanie

Przygotowanie nadajnika
1 Pod∏àcz nadajnik do urzàdzeƒ audio/wideo.
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W zale˝noÊci od rodzaju gniazda, wybierz jeden
z wariantów po∏àczenia:

Prosimy o sprawdzenie, czy zestaw zawiera
nast´pujàce elementy:

1 2
CHANNEL

N Informacje dodatkowe

Sprawdê, czy pali si´ czerwony wskaênik zasilania na lewej s∏uchawce. Za∏ó˝ prawà s∏uchawk´
(R) na prawe ucho, a lewà (L) – na lewe.

Zalecenia eksploatacyjne
• JeÊli nadajnik nie b´dzie u˝ywany przez d∏u˝szy
czas, nale˝y wy∏àczyç zasilacz sieciowy ze Êciennego
gniazdka sieciowego. W tym celu chwytaç za
wtyczk´. Nigdy nie ciàgnàç za przewód.
• Nie zostawiaç zestawu s∏uchawek w miejscach
nara˝onych na bezpoÊrednie promieniowanie s∏oneczne, wysokà temperatur´ albo wilgoç.

Nadajnik

INPUT CHARGE

DC IN 12V

W∏àcz s∏uchawki prze∏àcznikiem na lewej
s∏uchawce.

• S∏uchawki (1 szt.)

Zestaw
bezprzewodowych
s∏uchawek stereo

Do gniazda
DC IN 12V
1 2
CHANNEL
DC IN 12V

Do
gniazdka
sieciowego
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• Nadajnik (1 szt.)

Zasilacz sieciowy
(dostarczony)

INPUT CHARGE

Uwagi dotyczàce s∏uchawek
Zmniejszanie ryzyka uszkodzenia s∏uchu

5
Upewnij si´, ˝e prze∏àcznik na lewej
s∏uchawce znajduje si´ w po∏o˝eniu OFF/
CHG. Nast´pnie pod∏àcz wtyk CHARGE
nadajnika do gniazda na lewej s∏uchawce.

Przewód
po∏àczeniowy
(dostarczony)

Uwaga

• Zasilacz sieciowy (1 szt.)

S∏uchawki

Wtyk CHARGE
CHG

• Przejwód z wtykiem „unimatch” (1 szt.)
(minigniazdo stereo y wtyk s∏uchawkowy stereo)

OFF
CHG

Sprawdê, czy prze∏àcznik na lewej s∏uchawce znajduje
si´ w po∏o˝eniu OFF/CHG. JeÊli prze∏àcznik znajduje
si´ w po∏o˝eniu ON, wskaênik POWER nie zapali si´.
• Przewód po∏àczeniowy (1 szt.) (miniwtyk stereo y
miniwtyk stereo)

¸adowanie akumulatorów w s∏uchawkach
po u˝yciu

• Akumulatory niklowo-wodorkowe (2 szt.)

Po u˝yciu pod∏àcz wtyk CHARGE nadajnika do
s∏uchawek zgodnie z opisem z czynnoÊci 5 w punkcie
„¸adowanie dostarczonych akumulatorów”.
Wewn´trzny uk∏ad czasowy automatycznie okreÊla
moment zakoƒczenia ∏adowania, dzi´ki czemu po ∏adowaniu nie trzeba od∏àczaç s∏uchawek od nadajnika.

Do gniazd
LINE OUT
lub REC
OUT

* „WALKMAN” i logo „WALKMAN” sà
zastrze˝onymi znakami handlowymi Sony
Coporation.
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Pod∏àcz do nadajnika dostarczony zasilacz
sieciowy.
Nadajnik

1 2
CHANNEL
DC IN 12V

© 2006, Sony Corporation

¸adowanie dostarczonych akumulatorów

OSTRZE˚ENIE

Witamy w Êwiecie Sony!

Aby zmniejszyç ryzyko po˝aru lub pora˝enia pràdem, nie wystawiaç urzàdzenia na
deszcz i chroniç je przed wilgocià.

Dzi´kujemy za zakup zestawu bezprzewodowych
s∏uchawek Sony MDR-RF800RK. Przed u˝yciem
zestawu prosimy o dok∏adne zapoznanie si´
z niniejszà instrukcjà. Prosimy równie˝ o pozostawienie instrukcji do u˝ycia w przysz∏oÊci.
Oto krótka charakterystyka s∏uchawek:
• System transmisji bezprzewodowej umo˝liwia
s∏uchanie dêwi´ku bez niedogodnoÊci stwarzanych
przez przewód
• Wysoka wiernoÊç dêwi´ku
• Akumulator na 10 godzin ciàg∏ej pracy
• ¸atwe pod∏àczanie do telewizorów i sprz´tu HiFi
• Zasi´g odbioru do 100 metrów
• Regulator g∏oÊnoÊci w s∏uchawkach

Aby zmniejszyç ryzyko po˝aru lub pora˝enia pràdem,
nie stawiaç na urzàdzeniu przedmiotów
wype∏nionych p∏ynami, takich jak wazony.
Aby uniknàç pora˝enia pràdem, nie otwieraç
obudowy. Naprawy powierzaç tylko
wykwalifikowanym osobom.
Zasilacz sieciowy nale˝y w∏àczyç do ∏atwo dost´pnego gniazdka sieciowego. W razie niew∏aÊciwego
dzia∏ania zasilacza, natychmiast wy∏àczyç go z sieci.
Nie instalowaç urzàdzenia w zabudowie, na
przyk∏ad na regale albo w szafce.

Niniejszym Sony Corp. deklaruje, ˝e urzàdzenie to
spe∏nia wymagania i postanowienia zawarte
w Dyrektywie 1999/5/UE.
Szczegó∏owe informacje mo˝na znaleêç pod
nast´pujàcym adresem:
http://www.compliance.sony.de/

Usuwanie zu˝ytego sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, ˝e produkt nie powinien byç zaliczany do
odpadów domowych. Nale˝y go przekazaç do
odpowiedniego punktu, który zajmuje si´ zbieraniem
i recyklingiem urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych. Prawid∏owe usuni´cie produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla
Êrodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczynà mog∏oby byç niew∏aÊciwe usuwanie
produktu. Recykling materia∏ów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskaç szczegó∏owe
informacje o recyklingu tego produktu nale˝y si´
skontaktowaç z w∏adzami lokalnymi, firmà Êwiadczàcà us∏ugi oczyszczania lub sklepem, w którym
produkt ten zosta∏ kupiony.

Dostarczone akumulatory niklowo-wodorkowe nie sà
fabrycznie na∏adowane. Przed pierwszym u˝yciem
nale˝y je na∏adowaç.
Aby na∏adowaç akumulatory, nale˝y pod∏àczyç wtyk
CHARGE nadajnika do s∏uchawek.
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Zdejmij z lewej s∏uchawki pokrywk´
komory na akumulatory.
U góry pokrywki i obudowy znajdujà si´
wypuk∏oÊci pozwalajàce na dopasowanie obu
elementów. NaciÊnij pokrywk´ d∏onià i obróç jà
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tak aby
wypuk∏oÊç na pokrywce znalaz∏a si´ przy lewej
wypuk∏oÊci na obudowie.
Przechyl s∏uchawk´, aby pokrywka od∏àczy∏a si´
od obudowy.

Czas ∏adowania i czas pracy
Przybli˝ony czas ∏adowania
1 godzina
16 godzin*2

Przybli˝ony czas pracy*1
30 minut*3
10 godzin*3

*1 przy 1 kHz i mocy wyjÊciowej 1 mW + 1 mW
*2 czas potrzebny do na∏adowania ca∏kowicie
wyczerpanych akumulatorów
*3 czas mo˝e si´ okazaç inny w zale˝noÊci od
temperatury i warunków eksploatacji.

Zasilanie s∏uchawek z baterii
(sprzedawanych oddzielnie)
Do zasilania s∏uchawek mo˝na równie˝ u˝ywaç
dost´pnych w handlu baterii R03. Aby zainstalowaç
baterie, nale˝y wykonaç czynnoÊci 1 do 3 z punktu
„¸adowanie dostarczonych akumulatorów”.
Po zainstalowaniu baterii nie dzia∏a funkcja ∏adowania.

Uwagi dotyczàce
parametrów odbioru
Zestaw wykorzystuje sygna∏y o bardzo wysokiej
cz´stotliwoÊci, zbli˝onej do 800 MHz. Z tego powodu
na jakoÊç odbioru mo˝e wp∏ywaç Êrodowisko pracy.
W nast´pujàcych warunkach mo˝e wystàpiç
zmniejszenie zasi´gu lub zak∏ócenia w odbiorze:
• wewnàtrz budynków z metalowym szkieletem,
• w pomieszczeniach, w których znajduje si´ wiele
metalowych rega∏ów,
• w pobli˝u urzàdzeƒ elektrycznych, które mogà
wytwarzaç zak∏ócenia elektromagnetyczne,
• gdy nadajnik jest umieszczony na metalowym
przedmiocie,
• w pobli˝u szosy,
• w przypadku wyst´powania w sàsiedztwie zak∏óceƒ
pochodzàcych na przyk∏ad z nadajników-odbiorników ci´˝arówek,
• w przypadku wyst´powania w sàsiedztwie zak∏óceƒ
pochodzàcych na przyk∏ad z systemów ∏àcznoÊci
zainstalowanych przy szosach.

• Wtyk CHARGE jest przeznaczony wy∏àcznie do
pod∏àczenia do s∏uchawek.
• W czasie ∏adowania akumulatorów automatycznie
wy∏àcza si´ nadajnik.
• Dla bezpieczeƒstwa, zestaw jest przystosowany
tylko do ∏adowania dostarczonych akumulatorów
typu BP-HP550. Nie mo˝na go u˝ywaç do
∏adowania innych rodzajów akumulatorów.
• Nie nale˝y próbowaç ∏adowaç baterii.
• Nie próbowaç u˝ywaç dostarczonych akumulatorów BP-HP550 do zasilania innych urzàdzeƒ. Sà one
przeznaczone tylko do tego zestawu.
• Zaleca si´, aby ∏adowanie odbywa∏o si´ w temperaturze od 0°C do 40°C.

2

Czas pracy baterii

Nie u˝ywaj akumulatorów innych ni˝
dostarczone.

*1 przy 1 kHz i mocy wyjÊciowej 1 mW + 1 mW
*2 czas mo˝e si´ okazaç inny w zale˝noÊci od
temperatury i warunków eksploatacji.

Bateria
Bateria alkaliczna Sony
LR03/AM-4(N)

• U˝ywaç tylko dostarczonego zasilacza sieciowego.
Nie u˝ywaç ˝adnych innych zasilaczy.

Bieguny na wtyku

• Nadajnik umieszczony obok telewizora mo˝e
przechywywaç zak∏ócenia. W takim przypadku
nale˝y ustawiç nadajnik dalej od telewizora.
• JeÊli pod∏àczone urzàdzenie ma funkcj´ AVLS
(system automatycznego ograniczania g∏oÊnoÊci), to
przy korzystaniu z nadajnika nale˝y wy∏àczaç t´
funkcj´. W przeciwnym razie konieczne b´dzie
zwi´kszenie g∏oÊnoÊci w s∏uchawkach, co mo˝e
powodowaç zak∏ócenia.

N Obs∏uga zestawu

Zamknij pokrywk´ komory na akumulatory.
NaciÊnij pokrywk´ d∏onià i obróç jà zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, tak aby wypuk∏oÊç
na pokrywce znalaz∏a si´ przy prawej wypuk∏oÊci
na obudowie.

Uwagi
• JeÊli s∏ychaç syczenie, to nale˝y zbli˝yç si´ do
nadajnika.
• JeÊli zasilacz sieciowy zostanie od∏àczony od
nadajnika przed zdj´ciem s∏uchawek z g∏owy, mogà
wystàpiç zak∏ócenia.

Zasi´g nadajnika
Optymalny zasi´g nadajnika, przy którym zestaw nie
przechwytuje zak∏óceƒ, wynosi oko∏o 100 metrów.
Tym niemniej zasi´g mo˝e si´ zmieniaç w zale˝noÊci
od Êrodowiska pracy. JeÊli zestaw przechwytuje
zak∏ócenia przy odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 100 metrów,
nale˝y zmniejszyç odleg∏oÊç mi´dzy nadajnikiem
a s∏uchawkami lub wybraç inny kana∏.

Uwagi
• Kiedy s∏uchawki pracujà w strefie pokrywanej przez
nadajnik, nie ma znaczenia wzajemne po∏o˝enie
nadajnika i s∏uchawek.
• W strefie odbioru sygna∏ów istniejà jednak pewne
miejsca (strefy ciszy), w których nie mo˝na odbieraç
sygna∏ów o cz´stotliwoÊciach radiowych. Zjawisko
to wynika z samej natury sygna∏ów o cz´stotliwoÊciach radiowych i nie jest objawem usterki. Do
zmiany po∏o˝enia takiej strefy ciszy cz´sto
wystarcza nieznaczne przemieszczenie nadajnika.

S∏uchawki majà wymienne nauszniki. Kiedy
nauszniki sà brudne albo zu˝yte, mo˝na je wymieniç
w sposób pokazany na ilustracji.
Nauszniki nie sà dost´pne w handlu. Mo˝na je
zamówiç w miejscu zakupu zestawu albo
w najbli˝szej autoryzowanej stacji serwisowej Sony.

Aby zapobiec uszkodzeniu s∏uchu, nale˝y zmniejszyç
g∏oÊnoÊç.

W∏àcz urzàdzenie audio/wideo pod∏àczone
do nadajnika.
JeÊli nadajnik jest pod∏àczony do gniazda s∏uchawek, nastaw regulator g∏oÊnoÊci w urzàdzeniu
êród∏owym na maksymalnà g∏oÊnoÊç, przy której
nie wyst´pujà zniekszta∏cenia dêwi´ku.
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1

Zdejmij zu˝yty nausznik, wyciàgajàc go
z rowka na s∏uchawce.

Od∏àcz od s∏uchawek wtyk CHARGE.

S∏uchawki

2

Wtyk CHARGE

Sprawdzanie stanu akumulatorów / baterii
CHG

Prze∏àcznikiem CHANNEL wybierz pasmo
cz´stotliwoÊci radiowych.

Uwaga

Rozwiàzywanie
problemów
Brak dêwi´ku / st∏umiony dêwi´k
, Sprawdziç sposób pod∏àczenia urzàdzenia
audio / wideo i zasilacza sieciowego.
, Upewniç si´, ˝e urzàdzenie audio / wideo jest
w∏àczone.
, JeÊli nadajnik jest pod∏àczony do gniazda
s∏uchawek, zwi´kszyç g∏oÊnoÊç w urzàdzeniu
audio / wideo.
, Prze∏àcznikiem CHANNEL na nadajniku
zmieniç cz´stotliwoÊç radiowà, po czym
wybraç identycznà cz´stotliwoÊç
prze∏àcznikiem na prawej s∏uchawce.
, W∏àczy∏a si´ funkcja wyciszania.
• U˝ywaç s∏uchawek bli˝ej nadajnika.
, Wskaênik POWER na s∏uchawkach pali si´
s∏abo, miga albo jest zgaszony; wyst´pujà
zak∏ócenia w dêwi´ku.
• Na∏adowaç dostarczone akumulatory lub
wymieniç baterie. JeÊli wskaênik POWER nie
pali si´ pomimo na∏adowania akumulatorów,
skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà
serwisowà Sony.

Zniekszta∏cenia
, JeÊli nadajnik jest pod∏àczony do gniazda
s∏uchawek, zmniejszyç g∏oÊnoÊç w urzàdzeniu
audio / wideo.
, Zmieniç cz´stotliwoÊç radiowà prze∏àcznikiem
CHANNEL na nadajniku i prze∏àcznikiem na
prawej s∏uchawce.
, Wskaênik POWER na s∏uchawkach pali si´
s∏abo, miga albo jest zgaszony; wyst´pujà
zak∏ócenia w dêwi´ku.
• Na∏adowaç dostarczone akumulatory lub
wymieniç baterie. JeÊli wskaênik POWER nie
pali si´ pomimo na∏adowania akumulatorów,
skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà
serwisowà Sony.

G∏oÊnie szumy i zak∏ócenia w tle
, Zbli˝yç si´ do nadajnika. Im wi´ksza odleg∏oÊç
od nadajnika, tym silniejsze stajà si´ szumy.
, JeÊli nadajnik jest pod∏àczony do gniazda
s∏uchawek, zwi´kszyç g∏oÊnoÊç w urzàdzeniu
audio / wideo.
, Prze∏àcznikiem CHANNEL na nadajniku
zmieniç cz´stotliwoÊç radiowà, po czym
wybraç identycznà cz´stotliwoÊç
prze∏àcznikiem na prawej s∏uchawce.
, Wskaênik POWER na s∏uchawkach pali si´
s∏abo, miga albo jest zgaszony; wyst´pujà
zak∏ócenia w dêwi´ku.
• Na∏adowaç dostarczone akumulatory lub
wymieniç baterie. JeÊli wskaênik POWER nie
pali si´ pomimo na∏adowania akumulatorów,
skontaktowaç si´ z autoryzowanà stacjà
serwisowà Sony.

Dane ogólne

Nadajnik
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W przypadku pytaƒ lub problemów zwiàzanych
z zestawem, a nie omówionych w niniejszej instrukcji,
prosimy o kontakt z autoryzowanymi sklepami Sony.

Dane techniczne

Na nadajniku zapali si´ zielony wskaênik
zasilania.

• Nie ∏adowaç baterii.
• Nie nosiç baterii razem z monetami ani innymi
metalowymi przedmiotami. Przypadkowe zwarcie
biegunów baterii przez metalowy przedmiot mo˝e
spowodowaç wydzielenie si´ znacznej iloÊci ciep∏a.
• JeÊli s∏uchawki nie b´dà u˝ywane przez d∏u˝szy
czas, to nale˝y wyjàç z nich baterie, aby uniknàç
ryzyka wycieku elektrolitu i póêniejszej korozji.

JeÊli pomimo prawid∏owego na∏adowania akumulatory wystarczajà tylko na po∏ow´ przewidywanego
czasu pracy, to nale˝y je wymieniç. Akumulatory typu
BP-HP550 nie sà dost´pne w handlu. Mo˝na je
zamówiç w miejscu zakupu sluchawek albo
w lokalnej autoryzowanej stacji serwisowej Sony.

Nadajnik automatycznie zaczyna nadawaç sygna∏y
radiowe, gdy rozpozna sygna∏ audio pochodzàcy
z pod∏àczonego urzàdzenia.
JeÊli nadajnik przez mniej wi´cej cztery minuty nie
rozpozna ˝adnego sygna∏u dêwi´kowego, zaprzestanie nadawania sygna∏ów radiowych. ZgaÊnie
wtedy wskaênik POWER na nadajniku.
Kiedy nadajnik ponownie odbierze sygna∏y audio,
zacznie nadawaç sygna∏ radiowy, a jego wskaênik
POWER z powrotem zacznie si´ paliç na zielono.
JeÊli sygna∏ audio jest bardzo s∏aby, nadajnik nie
b´dzie wysy∏a∏ sygna∏ów radiowych. Gdy nadajnik
jest pod∏àczony do gniazda s∏uchawek, nastaw g∏oÊnoÊç w urzàdzeniu êród∏owym przynajmniej na 5 – 6.
Kiedy po rozpoznaniu sygna∏u nadajnik wznowi
nadawanie sygna∏ów radiowych, w s∏uchawkach nie
s∏ychaç czasami poczàtku nadawanego dêwi´ku.

Przed s∏uchaniem

28 godzin*2

Szacunek dla innych

W razie koniecznoÊci naprawy, do stacji serwisowej
nale˝y dostarczyç s∏uchawki wraz z nadajnikiem.

Wymiana nauszników

Przybli˝ony czas pracy*1

Przestaw prze∏àcznik na lewej s∏uchawce w po∏o˝enie
ON i sprawdê wskaênik POWER na lewej s∏uchawce.
JeÊli wskaênik pali si´ na czerwono, baterie albo
akumulatory nadajà si´ do dalszego u˝ytku.
JeÊli wskaênik pali si´ s∏abo lub miga albo jeÊli wyst´pujà zniekszta∏cenia lub zak∏ócenia w dêwi´ku, to
nale˝y na∏adowaç akumulatory albo zainstalowaç
nowe baterie.

2CH

S∏uchanie muzyki

Uwagi dotyczàce baterii
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Zasilacz sieciowy
(dostarczony)

Uwagi

1

W∏ó˝ dostarczone akumulatory niklowowodorkowe do komory na akumulatory.
Dopasuj bieguny 3 akumulatorów do
oznaczeƒ 3 w komorze.

INPUT CHARGE

Do gniazda DC IN
12V
Do
gniazdka
sieciowego

VOLUME

1CH

Nadawanie sygna∏ów radiowych przez
nadajnik

Zestaw muzyczny,
magnetowid itp.

WALKMAN*,
telewizor itp.

Uwagi

MDR-RF800RK

Prawy
kana∏
(czerwony)

ON

JeÊli czerwony wskaênik POWER na
nadajniku nie zapala si´

Unikaç s∏uchania przy nastawionej du˝ej g∏oÊnoÊci.
Eksperci odradzajà d∏ugotrwa∏e, ciàg∏e s∏uchanie
z du˝à g∏oÊnoÊcià. S∏yszàc dzwonienie w uszach,
nale˝y zmniejszyç g∏oÊnoÊç lub przerwaç s∏uchanie.

G∏oÊnoÊç nale˝y nastawiaç na umiarkowany poziom.
Dzi´ki temu b´dzie mo˝na s∏yszeç dêwi´ki z zewnàtrz
i nie przeszkadzaç osobom w pobli˝u.

Lewy kana∏
(bia∏y)

Do gniazda
s∏uchawek
(minijack
stereo), LINE
OUT lub REC
OUT

Prze∏àcznikiem na prawej s∏uchawce
wybierz pasmo identyczne z wybranym na
nadajniku.
Za pomocà regulatora VOL na lewej s∏uchawce
nastaw g∏oÊnoÊç na umiarkowany poziom.

Przewód z wtykiem
„unimatch” (dostarczony)

Nadajnik

W przypadku od∏àczenia si´ pokrywy anteny od
nadajnika nale˝y z powrotem umieÊciç jà na
nadajniku.

ON POWER

Do gniazda
INPUT

Zapali si´ czerwony wskaênik POWER na nadajniku. ¸adowanie trwa mniej wi´cej 16 godzin.
Po tym czasie wskaênik ∏adowania gaÊnie.

Instrukcja obs∏ugi

OFF
CHG

Na∏ó˝ nowy nausznik na s∏uchawk´.
Zahacz brzeg nausznika po jednej stronie brzegu
rowka w s∏uchawce, po czym go obróç wokó∏
s∏uchawki, jak pokazano na ilustracji.
Kiedy nausznik prawid∏owo trafi w rowek, u∏ó˝
go pionowo.

Cz´stotliwoÊç noÊna
863,52 MHz, 864,52 MHz
Kana∏y
Kana∏ 1, kana∏ 2
Modulacja
FM stereo
Pasmo przenoszenia
20 – 20 000 Hz

Nadajnik TMR-RF800R
Zasilanie

Napi´cie sta∏e 12 V: dostarczony zasilacz
sieciowy
WejÊcia audio Minijack stereo
Wymiary
Oko∏o 105 × 135 × 105 mm
(szer. × wys. × g∏.)
Waga
Oko∏o 115 g
Znamionowy pobór mocy
5W

S∏uchawki MDR-RF800R
1 2
CHANNEL

Zasilanie

Waga

Dostarczone akumulatory niklowo-wodorkowe BP-HP550 lub dost´pne
w handlu baterie R03
Oko∏o 220 g (razem z bateriami)

Konstrukcja i dane techniczne mogà ulec zmianie.

