Návod k použití pro neviditelné sluchátko
Zapojení
1) Vezměte indukční smyčku a dejte si ji kolem krku a zapojte ji do mobilního telefonu nebo MP3
přehrávače.
2) Důkladně si vyčistěte ucho od ušního mazu. Ušní maz dokáže snadno ucpat reproduktor ve sluchátku
a zvuk bude výrazně slabší nebo nebude slyšet vůbec.
3) Vložte baterii do sluchátka. To, že je baterie správně vložena, zjistíte po vložení sluchátka do ucha
podle toho, že ve sluchátku uslyšíte slabý šum.
4) Nyní už stačí jen vyvolat hovor nebo si spustit libovolný uložený zvukový soubor na svém mobilním
telefonu nebo přehrávači a ve sluchátku vše uslyšíte.
5) Pokud sluchátko nepoužíváte, vysuňte z něj baterii. Zamezíte tím jejímu rychlému vybití.

Řešení nejčastějších problémů
Všechny sluchátka před expedicí testujeme, takže je velice nepravděpodobné, že by sluchátko, které jste
obdrželi, bylo vadné. Pokud nastane nějaký problém, přečtěte si níže uvedené rady, jak řešit nejčastější
problémy se sluchátkem.
Ve sluchátku je slyšet šum.
1) Vše je v pořádku. Slabý šum ve sluchátku znamená, že je sluchátko zapnuté.
Ve sluchátku není nic slyšet (ani šum).
1) Pravděpodobně jste vložili baterii špatným směrem. Zkuste baterii ve sluchátku otočit. Pokud to
nepomůže, tak
2) je pravděpodobně vybitá baterie. Vyměňte baterii za novou.
Zvuk ve sluchátku je hlasitý a nepravidelný.
1) Nacházíte se blízko silného rušivého magnetického pole. Přesuňte se na jiné místo.
Ve sluchátku je sice něco slyšet, ale zvuk je příliš slabý.
1) Pravděpodobně je indukční smyčka moc daleko od sluchátka. Dejte si indukční smyčku kolem krku a
vyzkoušejte znovu. Pokud to nepomůže, tak
2) sluchátko je pravděpodobně ve špatném úhlu vůči indukční smyčce. Otáčejte sluchátkem v uchu a
snažte se najít lepší úhel a umístění sluchátka. Pokud to nepomůže, tak
3) nakloňte hlavu na stranu, aby došlo ke zkrácení vzdálenosti mezi sluchátkem a indukční smyčkou.
Zkrácení vzdálenosti zajistí silnější hlasitost. Pokud to nepomůže, tak
4) váš mobilní telefon pravděpodobně není plně kompatibilní s indukční smyčkou. Vyzkoušejte jiný
telefon. Pokud to nepomůže, tak
5) je možné, že se dovnitř sluchátka zanesla nečistota z vašeho ucha, která mohla ucpat reproduktor.
Zkontrolujte tedy, zda není reproduktor ucpaný a případně ho opatrně vyčistěte.
Zvuk ve sluchátku je slyšet dobře, ale mikrofon nefunguje.
1) Zkoušený mobilní telefon pravděpodobně nepodporuje přídavný mikrofon. Vyzkoušejte sluchátko na
jiném mobilním telefonu.
Ve sluchátku je slyšet jenom nepříjemný pískot.
1) Baterie ve sluchátku je téměř vybitá. Vyměňte baterii.

Jak neviditelné sluchátko používat?
Nejdříve si pečlivě vyčistěte vnitřní část ucha. Umístěte indukční smyčku kolem krku. Poté zapojte indukční
smyčku do vašeho mobilního telefonu nebo přehrávače a schovejte si ho do kapsy nebo do rukávu. Následně
vložte baterii do sluchátka a to si vložte do ucha. Vytočte číslo vašeho kolegy nebo si spusťte zvukový
soubor. Nyní uslyšíte vše pouze ve sluchátku.
Před důležitým použitím sluchátka si vše vždy dopředu nanečisto vyzkoušejte i s kolegou a domluvte si
spolu skryté signály pro případ, že nebudete moci mluvit.
Díky mikrofonu, který je na indukční smyčce, může váš kolega slyšet, co se u vás právě děje, takže ve
chvíli, kdy na vás někdo mluví, váš kolega všechno slyší a ví, jak vám poradit, aniž byste mu museli něco
naznačovat.
Některé mobilní telefony nepodporují externí mikrofon na smyčce. Pokud se tak stane, měl by zůstat aktivní
integrovaný mikrofon v mobilním telefonu, případně fungují oba mikrofony najednou. Pokud mobilní
telefon nepodporuje externí mikrofon ve smyčce, používejte raději pro komunikaci integrovaný mikrofon
v mobilním telefonu tak, že mobilní telefon si vložíte do rukávu a připevníte k předloktí. Pro komunikaci
s kolegou pak stačí jen nenápadně šeptat v blízkosti mobilního telefonu, který navíc můžete nenápadně a
pohodlně ovládat. Pokud používáte mobilní telefon připevněný k předloktí, připevněte si ho na opačnou
ruku, než se kterou píšete a sluchátko si vložte do ucha na opačné straně, v opačném případě by mohlo dojít
při přílišném přiblížení mobilního telefonu ke sluchátku k rušení signálu. (Jste pravák? Pak si připevněte
mobilní telefon na levé předloktí a sluchátko si vložte do pravého ucha. Pokud jste levák, tak naopak.)
Baterie ve sluchátku vydrží 5-7 hodin při běžné komunikaci. Při větší zátěži, např. přehrávání hudby je
výdrž až poloviční. Baterii doporučujeme vyměňovat po každém delším použití, aby se nestalo to, že se
baterie vybije v ten nejméně vhodný okamžik.

Neviditelné sluchátko je jednoduše sen každého studenta!
Ale používejte ho pouze v nouzových situacích. Znalosti nasbírané studiem se Vám v životě vyplatí.

Obsah balení
 neviditelné mikrosluchátko
 indukční smyčka s 3,5mm jackem
 1x knoflíková baterie 337, SR416SW, 1,55 V (může být zalisovaná v pěně v krabičce od sluchátka)

V případě problémů, se kterými si nevíte rady, volejte 604 666 040 nebo mailujte na info@opisovani.cz.
opisovani.cz | facebook.cz/opisovani | mikrosluchatka.cz | facebook.cz/mikrosluchatka

