
Ušní naslouchátko s ochranným pouzdrem + baterie – uživatelská příručka 

Vážení zákazníci! Děkujeme  Vám  za  Vaši  důvěru  a  za  nákup  tohoto  malého  

naslouchátka,  které  Vám  umožní poslouchání i velmi slabých zvuků, které byste jinak 

neslyšeli.  Konstrukce  tohoto  přístroje  splňuje  požadavky  platných  evropských  a  

národních  směrnic  (CE). Abyste přístroj uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný 

provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali! 

Vložení (výměna) baterie 

• Otevřete konečkem prstu (nehtem) výklopné pohyblivé bateriové pouzdro.  

• Vložte do tohoto pouzdra správnou polaritou 1 baterii typu AG3.  

• Uzavřete opět bateriové pouzdro jeho zaklapnutím. 

Budete-li  toto  naslouchátko  používat  nepřetržitě,  vydrží  do  něho  vložená  knoflíková  

baterie asi 5 až 10 hodin. Nebudete-li  dále  toto  naslouchátko  používat,  vypněte  jej.  

Prodloužíte  tím  životnost  do  něho vložené baterie.  Uslyšíte-li  z  naslouchátka  zkreslený  

zvuk  (nebo  neuslyšíte-li  již  žádný  zvuk),  proveďte výměnu baterie.  

Zapnutí a vypnutí 

Toto   sluchátko   zapnete   zasunutím   (zaklapnutím)   výklopného   bateriového pouzdra (s 

baterií) do naslouchátka. Toto   sluchátko   vypnete   otevřením   bateriového   pouzdra   

(jeho   vyklopením). 

Nastavení hlasitosti poslechu 

Zvýšení    hlasitosti    poslechu    provedete    otočením    regulátoru    nastavení  hlasitosti  

směrem  doprava.  Snížení  hlasitosti  poslechu  provedete otočením regulátoru nastavení 

hlasitosti směrem doleva. Pískání ve sluchátku (zpětná vazba mezi do naslouchátka 

zabudovaným mikrofonem a sluchátkem)  znamená  nastavení  příliš  vysoké  hlasitosti  

poslechu.  V  tomto  případě hlasitost poslechu snižte. Tato zpětná vazba může být dále 

vyvolána netěsností vložky v uchu. K naslouchátku přikládáme 3 vložky do ucha s různými 

velikostmi. Vyzkoušejte si z těchto 3 možných variant vložku, která Vám bude nejlépe 

vyhovovat.  Nasuňte tuto vložku na koncovku naslouchátka a pevně ji na ní zatlačte. 

Vložení naslouchátka do ucha 

Podržte  naslouchátko  mezi  palcem  a  ukazováčkem  pravé  nebo  levé ruky (podle toho 

které ucho budete k poslouchání používat). Zasuňte   opatrně   koncovku   s   vložkou   do   

otvoru   ucha   lehkým   zatlačením  na  pouzdro  naslouchátka.  Dejte  zpočátku  pozor,  aby  

nebyla na naslouchátku nastavena příliš vysoká hlasitost poslechu. 

Vyndání naslouchátka z ucha 

Zatlačte mírně ukazováčkem na lalůček (spodek) ucha. Naslouchátko se uvolní a budete jej 

moci snadno vyndat z ucha.   

 



Bezpečnostní předpisy (důležité informace) 

Nepoužívejte toto naslouchátko v následujících případech:  

Budete-li    trpět zánětem uší. 

Bude-li Vás ucho bolet, bude-li poraněno nebo zdeformováno úrazem. 

Při akutních nebo chronických závratích. 

Při náhlé nebo trvalé ztrátě sluchu v posledních 90 dnech. 

 Při silném výtoku z uší a při tvorbě velkého množství ušního mazu. Budete-li   mít   nějaké   

pochybnosti,   zeptejte   se   svého   lékaře,   zda   můžete   toto   naslouchátko používat. 

 

Údržba a čištění naslouchátka 

Vyčistěte každý den naslouchátko přiloženým měkkým kartáčkem na čištění.   

Koncovka naslouchátka nesmí být v žádném případě znečištěna.    

Pouzdro    naslouchátka    můžete  i  vyčistit  mírně  navlhčeným  hadříkem.  V  žádném  případě 

nenamáčejte naslouchátko do vody nebo do jiných kapalin.  

Nebudete-li   naslouchátko   používat,   vyčistěte   jej,   vyndejte   z   něho   baterii   a   

uskladněte naslouchátko na suchém místě. 

Manipulace s bateriemi 

Nenechávejte  baterie  volně  ležet.  Hrozí  nebezpečí,  že  by  je  mohly  spolknout děti nebo 

domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do 

dětských rukou! Vyteklé  nebo  jinak  poškozené  baterie  (akumulátory)  mohou  způsobit 

poleptání   pokožky.   V   takovémto   případě   použijte   vhodné   ochranné   rukavice! Vyteklý 

elektrolyt může navíc poškodit přístroj.  Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, 

odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Vybité 

baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí  být  s  nimi  

zacházeno  tak,  aby  nedocházelo  k  poškození  životního  prostředí!  K  těmto  účelům  (k  

jejich  likvidaci)  slouží  speciální  sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve 

sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!  

 

Technické údaje 

Napájení: 1x knoflíková baterie AG3 

Odběr proudu: ≤ 4mA 

Životnost baterie: 5-10 hodin 

Frekvenční rozsah: 300-4000Hz 

Zesílení: 110dB(+-5dB) 

Zkreslení: ≤10% 

Na tento produkt dle zákona poskytujeme záruku 24 měsíců. 

 


