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Невидима микрослушалка SE101/SE102

Бързи стъпки
Стъпка 1> Поставяне на батерията в микрослушалката

Отворете пластмасовата кутия и извадете батерията,
намирасе под микрослушалката.

SE102: Отворете държача на батерията, като повдигните
   издадената част. Бъдете сигурни, че страната на минуса 
   гледа към дръжката, а страна на плюса в другата посока.
SE101: Бъдете сигурни, че страната на плюса е към пластината
   и страната на минуса към долната част.

Забележка: 1> След като поставите батерията, микрослушалката започва да работи.
                    2> Не поставяйте батерията на обратно, това може да причини повреди в микрослушалката.
   Ако поставите батерията грешно при SE102, държача на батерията ще се счупи или ще заседне вътре.
   Ако поставите батерията грешно при SE101, може да постъпат необратими повреди.

Стъпка 2>  Използване на микрослушалката

1> Почистете ушния канал с тампон за уши.
2> Поставете микрослушалката хоризонтално в ухото 
     за максимален сигнал. Дръжката е най-добре да бъде 
     на долу, за по лесно изваждане от ухото.
3> Пъхнете микрослушалката навътре в ухото.

Когато не използвате микрослушалката изваждайте батерията.  

Съхранение и подръжка
Микрослушалката е високо-технологично устройство. 
Моля, използвайте го внимателно и грижовно.

* След всяка употреба почиствайте микрослушалката и 
   проверявайте отвора за ушна кал. Ако е заседнала  
   ушна кал в микрослушалката, свържете се с нас.

Често задавани въпроси

В. Защо микрослушалката няма сигнал?
О. Проверете батерията дали е поставена првилно.

В. Защо чувам лек постоянен шум?
О. Това е нормално, означава че слушалката работи
    и е в режим на готовност.

В. Защо чувам силен постоянен шум?
О. Моля, отдръпнете се от големи електро уреди - TV, PC, LCD.

Невидимата микрослушалка получава безжично звуков
сигнал от всички видове предаватели, които са съвместими
с микрослушалките от моделите SE101 и SE102.

Всяка една микрослушалка се намира в пластмасова кутия.
Кутийката е предазначена да предпазва микрослушалката. 
Батерията е поставена под микрослушалката в кутията.
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В. Защо чувам силнен звук - „Пююююл“?
О. Батерията се е изтощила, подменете е с нова.
    Модела на батерията е SR416SW.

В. Защо силата на звука е толкова слаба?
О. Проверете за ушна кал или съвместимоста на телефона.

В. Защо живота на батерията е толкова кратък?
О. Използвайте батерии с марки Sony или Maxell.
    Ако не се нуждаете от слушалката за момента, моля
    изваждайте батерията от нея, за да е запазите.
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