CZ
OSOBNÍ ZESILOVAČ
ZVUKU DOBÍJECÍ VOCAL PLUS
návod k použití (model JH-338)
Upozornění:
1. Před zapojením ke zdroji napájení se ujistěte, že je zesilovač
správně usazen v USB nabíječi.
2. Při nabíjení se na USB nabíječi
rozsvítí červené světlo.
3. Jakmile bude přístroj kompletně
nabitý, červené světlo se změní
na zelené.
4. Doba nabití je cca 7 hodin. Při
prvním nabití doporučujeme
nabíjet zesilovač zvuku cca 12h.
5. Ujistěte se, že zesilovač zvuku je
plně nabitý (dokud se nerozsvítí

hlasitost. Ujistěte se, že vypínač
ON/OFF je na pozici ‘‘O‘‘.
2. Přiložte přístroj k uchu a opatrně
zasuňte ušní koncovku do zvukovodu.
3. Přístroj zapněte posunutím vypínače ON/OFF do pozice ‘‘N‘‘.
4. Postupně zvyšte hlasitost podle
Vaší potřeby pomocí ovladače
hlasitosti.

zelené světlo) první tři nabíjení.
6. Zesilovač zvuku lze používat po
plném nabití až 12 hodin
(v závislosti na nastaveném zesílení při soustavném používání).
7. Tento návod uschovejte i pro
pozdější použití.

regulace
hlasitosti
vypínač
ušní koncovka
on/off
dobíjecí
Používání: konektor

1. Otočte tlačítkem na ovládání hlasitosti a nastavte nejnižší možnou

-

Speciﬁkace:
Dobíjecí baterie: Ni-MH
Maximální výkon zvuku: 125dB
Signalizace míry hluku: 27dB
Frekvence: od 300 do 4000HZ
Zesílení zvuku o: 35dB
Zkreslení: 6%

- Čas nabíjení: cca 7 hodin
Popisy doba použití:
- 6 až 12 hodin po plném nabití
- navrženo pro levé i pravé ucho
- vypínač ON/OFF
Příslušenství:
- pouzdro a nástroje na údržbu
- USB nabíječ
- 6 ks ušních koncovek (různé
velikosti)
- adaptér
Upozornění:
1. Je důležité mít přístroj vypnutý
před nasazením na ucho, aby nedošlo k poškození Vašeho sluchu.
2. Výběrem vhodné velikosti ušní

koncovky bude nošení naslouchátka pohodlnější, zajistíte tím
větší kvalitu zvuku a eliminujete
vnější rušení.
3. Vždy když přístroj nepoužíváte,
jej vypněte (vypínač ON/OFF,
pozice „O“).
Poznámka:
- Přístroj by neměli používat lidé
trpící ušními záněty.
- Přístroj nepoužívejte s nastavením
vysoké hlasitosti delší dobu, mohlo by dojít k poškození Vašeho
sluchu.
- Pokud zaznamenáte jakoukoliv
bolest nebo nepohodlí, ihned
přístroj přestaňte používat.

- Ujistěte se, že přístroj je čistý
a v dobrém stavu, a že ušní
koncovka je správně usazena,
abyste zajistili správné fungování
přístroje.
- Vyvarujte se pádu přístroje.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí,
nebo při vysokých teplotách.
- Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Držte přístroj mimo dosah dětí
mohlo by dojít k poškození jejich
sluchu.
Instrukce k nabíjení:
1. Přístroj vždy vypněte pomocí
vypínače ON/OFF do pozice „O“.
2. Zatlačte přístroj spodní částí do

USB nabíječe (tak , aby zvukový
vývod mířil na opačnou stranu
než USB konektor – viz. foto)
předtím, než USB zapojíte do
počítače.
3. Jakmile přístroj správně zapojíte
do USB nabíječe, zapojte USB
konektor do počítače nebo do
USB adaptéru.

4. Poté se rozsvítí červené světlo,
přístroj se nabíjí.
5. Dobíjení je ukončeno v okamžiku, kdy se rozsvítí zelené světlo.
Přístroj je pak připraven k použití.
Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti
produktu nebo v okamžiku, kdy
by oprava byla neekonomická,
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné
likvidace výrobku jej odevzdejte
na určených sběrných místech, kde
budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete za-

chovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní
prostředí a lidské zdraví, což by
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo
nejbližšího sběrného místa. Při
nesprávné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného
odpadu, ale odevzdejte na místa
zajišťující recyklaci baterií.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku
zjistíte jakoukoli závadu, kontak-

tujte servisní oddělení. Při použití
výrobku se řiďte pokyny uvedenými
v přiloženém návodu k použití.
Na reklamaci nebude brán zřetel,
pokud jste výrobek pozměnili či jste
se neřídili pokyny uvedenými
v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho
běžného užívání
- na servisní zásahy související
se standardní údržbou výrobku
(např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími
vlivy (např. klimatickými pod-

mínkami, prašností, nevhodným
použitím apod.)
- na mechanická poškození
v důsledku pádu výrobku, nárazu,
úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku
v rozporu s návodem k obsluze,
přetížením, použitím nesprávných
nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných
nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití
originálního adaptéru k jinému
výrobku. Je vždy nutné dodržet

vzájemnou kompatibilitu v rámci
jednoho výrobku.
U reklamovaných výrobků, které
nebyly řádně zabezpečeny proti
mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody
výhradně majitel. Dodavatel si
vyhrazuje právo na připadne změny
v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

Aktuální verzi návodu najdete na www.tvproducts.cz.

