
      

  NÁVOD K POUŽITÍ  - ELEKTRONICKÁ 
SLUCHÁTKA

Úvod

Děkujeme za používáte náš produkt. Prosím, přečtěte si pečlivě tuto příručku, aby jste měli dobré znalosti o 
výkonnosti, používání a údržbě výrobku.

Před uvedením sluchátek do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Zjistíte jak výrobek nosit a připojit 
správným způsobem, podle popisu, tak aby byla  zajištěna kvalita komunikace a správný přenos hlasu.

Tyto pokyny se vztahuje na Sluchátka typu LT-AI.

Bezpečnostní upozornění:

● Přečtěte si prosím následující informace pečlivě pro bezpečný a efektivní provoz.

● Nerozebírejte a nedemontujte sami zařízení! Výrobce nebude odpovídat za škody způsobené zásahy 
do zařízení, které nejsou v souladu s užíváním tohoto výrobku a k jeho účelu .

● Nevystavujte produkt přímému slunečnímu světlu na dlouhou dobu nebo jej neumísťujte v blízkosti 
topných zařízení.

● Práva ke změně návrhu výrobku a jeho specifikace jsou vyhrazena.
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Specifikace výrobku a  dílů:

První použití:

Zkontrolujte, zda je obal a všechny části neporušené, nebo zda již před tím nebylo zařízení 
používáno. Pokud existuje pochybnost, něco chybí nebo je produkt poškozen, obraťte se ihned na  
prodejce.

Seznam příslušenství: 

A. Ochrana sluchu - komunikační sluchátka                                            1ks

B. 3,5 mm -  audio kabel (mikrofonní integrovaný vstup)                       1ks           volitelné- 
vyměnitelné

C. napájení - LR03 AAA baterie                                                                 2ks           volitelné- 
vyměnitelné  

D. Návod k použití                                                                                         1ks

E. Záruční list                                                                                                 1ks
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Přehled

1) Spona pro rychlé přepínání režimů při nošení 

2) 2. Senzor zvuku z okolí

3) 3. Schránka na baterie –uprostřed pravého sluchátka

4) 4. čelenka držící sluchátka na hlavě 

5) 5. Adaptivní teleskopický držák

6) 6. 3,5 Audio -  vstup pro audio kabel 

7) Ovládaví tlačítka 

On / Off, VOL +, VOL-

Zap/ vyp ,   hlasitost + / hlasitost -
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Funkce a bezpečnostní opatření

A. Funkce

• 28dB fyzický efekt redukce šumu.

• Duální sběrač pro přesné rozlišení prostorových zvuků.

• Blokování hlasitých impulsů a výbušných hluků okamžitě (bez zpoždění)

• Možnost připojení různých komunikačních zařízení přes 3,5 mm audio kabel pro příjem a mluvení.

• Dvou-kanálový přijímač: zcela izolovaný chránič sluchu . 

• Ultra nízká spotřeba energie. Dvě LR03AAA baterie jsou schopny sloužit pro více než 600 hodin.

• Baterie se po dvou hodinách, kdy přístroj není používán Automatický vypínají.

• Stupeň krytí IP55.

B. Bezpečnostní opatření při použití 

1.  Sluchátka nasazujte a noštče správně podle návodu.

2. Nerozebírejte sami toto zařízení ve snaze jej sami opravit , zařízení pak nebude přijato k 
reklamaci !!

3. Neumísťujte toto zařízení v blízkosti tepelných spotřebičů. !

4. Nevysunujte nebo neohýbejte tohoto zařízení silou, může dojít k nalomení jeho částí. !

Jak nosit a nasazovat zařízení

Přímá instalace :

Noste zařízení tak, jak je uvedeno na obrázku č. 1.

Nasaďte sluchátka tak, aby  jste se ujistili, že sluchátka dobře pokrývají uši a jsou dokonale přilehlé. 
Přidržte vrchní část sluchátek na hlavě a nastavte sluchátka posunem nahoru či dolů dle potřeby. 
Vyobrazeno na obrázku č. 2
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Jak správně držet sluchátka při skládání :

Složení sluchátek – Držte obě sluchátka ze spodu rukou a druhou tlačte čelenku směrem ke středovému 
bodu dolů. (viz obrázek)

                                                                                                    

Jak používat

1.Start: 

Zapnutí: Stiskněte tlačítko pro zapnutí napájení.

Vypnutí: Stiskněte tlačítko pro vypnutí napájení.

úprava 

2.Klávesy ovládání hlasitosti

Krátký stisk tlačítka VOL (VOL +, VOL-) pro nastavení hlasitosti sluchátek.

Celkem čtyři úrovně nastavení hlasitosti.

Při novém zapnutí sluchátek  se hlasitost spustí v režimu, při kterém byli naposledy vypnuté.

On / Off / restart

Hlasitost -

hlasitost +
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3. Alarm baterie

Při zapnutí sluchátek, bude vždy zapnuto tlačítko detekce stavu baterie.

Režimy kapacitu baterie:

Pokud by došlo k unikání plynu z baterie, budou znít tři pípnutí.

Produkt se automaticky vypne, když jsou baterie už vybité nebo mají již malou kapacitu.

4.Výměna podložky ucha a baterie :

a) Výměna podložky  ucha:

Viz Obrázek č.1. Jen vytáhněte  vložku  a vyměňte ji.

b) Výměna baterií:

Viz obrázek č. 2. Proveďte tak jak je znázorněno na obrázku č. 1 ( sejmout podložku ucha), pro otevření 
pravého sluchátka (A značka baterie je uvedeno na pravém sluchátku). Otevřete nepromokavý prostor pro 
baterie pod krytem. Tento kryt je jištěn pojistným šroubem- je třeba ho jemně vytočit. Následně otevřete 
prostor pro baterie a vyměňte je. Vezměte prosím na vědomí kladné a záporné polarity baterie.
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5.Připojení komunikačního zařízení: 

Spojte mobil nebo jiné multimediální zařízení  přes 3,5 mm audio kabel (mikrofonní vstup integrované) pro 
komunikaci a audio poslech

Řešení problémů:

Problémy a základní řešení

• Výrobek nemůže být spuštěn. -  Zkontrolujte, zda jsou vloženy baterie a jsou dostatečně nabité.

• Selhání komunikace v  komunikační zařízení. - Zkontrolujte spolehlivost spojení mezi sluchátky 
a komunikačním zařízením, a pak znovu zasuňte komunikační kabel do sluchátek i do zařízení. 
Zkontrolujte, zda se adaptér shoduje s rozhraním komunikačního zařízení.

• Fyzický hluk - redukční účinek nebo slyšitelnost není optimální. -  Nastavte sluchátka tak aby 
správně seděla. Mikrofon musí směřovat dopředu. Ujistěte se, že vložka do ucha je dobře umístěna 
a pevně sedí.

Údržba a čištění

Je nutné vyčistit sluchátkovou sadu kouskem látky bez žmolků, aby se zabránilo zanesení kontaktů.

Vyjměte baterii a zakryjte všechny otvory na baterie pokud se zařízení nepoužívá delší dobu.

Zařízení a obal se snadno ušpiní po dlouholetém používání. Otřete a očistěte jej neutrálním neagresivním 
čisticím prostředkem (Nikdy nepoužívejte vysoce abrazivní chemickou látku).

.
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