Návod k použití pro neviditelné sluchátko a
kabelovou indukční smyčku
Příprava sluchátka
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Důkladně si vatovou tyčinkou vyčistěte ucho, do kterého budete zasouvat sluchátko.
Vyklopte na zadní straně sluchátka držák baterie.
Vložte do držáku baterii dle fotografie. Baterie musí být správně otočená.
Zaklopte držák s baterií do sluchátka.
Zasuňte sluchátko do zvukovodu tak hluboko, aby bylo celé uvnitř a nešlo vidět.
Ve sluchátku nyní slyšíte slabý šum. Je to naprosto v pořádku. Pokud ho neslyšíte, je vybitá baterie nebo
ucpaný otvor pro reproduktor.

Příprava indukční smyčky
1)
2)
3)
4)
5)

Zavěste si indukční smyčku kolem krku.
Druhý konec smyčky můžete provléct pod oblečením od límce až dolů k pasu.
Zapojte konektor indukční smyčky do mobilního telefonu / MP3 přehrávače.
Zavolejte na libovolné tel. číslo nebo spusťte nahrávku.
Ve sluchátku nyní slyšíte zvuk, který se přenáší z mobilního telefonu / MP3 přehrávače.

Kontrola kompatibility indukční smyčky
1) Zavolejte na libovolné tel. číslo nebo spusťte nahrávku.
2) Stiskněte na indukční smyčce tlačítko.
3) Pokud se neukončí hovor / nezastaví přehrávání zvukové nahrávky, nefunguje ani mikrofon na indukční
smyčce. V tom případě mezi mobilní telefon / MP3 přehrávač zapojte přiloženou redukci a znovu
stiskněte tlačítko na indukční smyčce.

Nastavení hlasitosti
A) Hlasitost můžete ovládat na mobilním telefonu.
B) Hlasitost závisí na vzdálenosti sluchátka od indukční smyčky. Kratší vzdálenost znamená vyšší hlasitost.

Ovládání hovoru
A) Na mobilním telefonu můžete vytočit volané tel. číslo, přijmout a ukončit hovor.
B) Tlačítkem na indukční smyčce můžete přijmout a ukončit hovor.

Řešení nejčastějších problémů
Ve sluchátku je slyšet šum.
A) Vše je v pořádku. Slabý šum ve sluchátku znamená, že je sluchátko zapnuté.
Ve sluchátku není nic slyšet (ani šum).
A) Pravděpodobně jste vložili baterii špatným směrem. Otočte baterii ve sluchátku.
B) Baterie může být vybitá. Vyměňte baterii za novou.
C) Otvor pro reproduktor na špičce sluchátka se ucpal ušním mazem. Opatrně odstraňte ucpávku tenkým
předmětem, jako je špička jehly, špendlíku apod.
Zvuk ve sluchátku je hlasitý a nepravidelný.
A) Nacházíte se blízko silného rušivého elektromagnetického pole. Přesuňte se na jiné místo.
Zvuk ve sluchátku je příliš slabý.
A) Hlasitost závisí na vzdálenosti sluchátka od indukční smyčky. Zavěste si indukční smyčku kolem krku.
B) Konektor na indukční smyčce není kompatibilní s konektorem v mobilním telefonu. Použijte přiloženou
redukci.
C) Sluchátko není dostatečně zasunuté do zvukovodu a netěsní dobře zvukovod. Zasuňte si sluchátko
hlouběji do zvukovodu, aby bylo celé uvnitř a dobře těsnilo.
D) Otvor reproduktoru na sluchátku může být natlačený na stěnu zvukovodu. Pohněte sluchátkem tak, aby
špička sluchátka směřovala k bubínku.
E) Sluchátko může být ve špatném úhlu vůči indukční smyčce. Otáčejte sluchátkem v uchu a snažte se najít
lepší úhel.
F) Baterie může být téměř vybitá. Vyměňte baterii za novou. Vždy doporučujeme používat novou baterii.
G) Otvor pro reproduktor na špičce sluchátka se ucpal ušním mazem. Opatrně odstraňte ucpávku tenkým
předmětem, jako je špička jehly, špendlíku apod.
H) Nakloňte hlavu na stranu, aby došlo ke zkrácení vzdálenosti mezi sluchátkem a indukční smyčkou.
Zkrácení vzdálenosti zajistí silnější hlasitost.
Zvuk ve sluchátku je slyšet dobře, ale mikrofon nefunguje.
A) Konektor na indukční smyčce není kompatibilní s konektorem v mobilním telefonu. Použijte přiloženou
redukci.
Ve sluchátku je slyšet jenom nepříjemný pískot.
A) Baterie ve sluchátku je téměř vybitá. Vyměňte baterii.
Telefonní hovor se po cca hodině sám ukončí.
A) Nejedná se o vadu zařízení. Mobilní operátoři po určité době automaticky ukončují dlouhé hovory.
Pokud potřebujte s přítelem na telefonu komunikovat déle, je potřeba hovor znovu navázat. Hovor bude
po stejné době opět automaticky ukončen.

Jak neviditelné sluchátko používat?
Před každým použitím si pečlivě vyčistěte vnitřní část ucha.
Připravte sluchátko a indukční smyčku.
Zkontrolujte, jestli je indukční smyčka kompatibilní s mobilním telefonem s redukcí nebo bez ní.
Nastavte si mobilním telefonu / MP3 přehrávači požadovanou hlasitost.
Před důležitým použitím sluchátka si vše vždy dopředu nanečisto vyzkoušejte. V případě využití přítele na
telefonu si společně vyzkoušejte vzájemnou komunikaci přes telefon a domluvte si spolu skryté signály pro
případ, že nebudete moci mluvit.
Díky mikrofonu, který je na indukční smyčce, uslyší přítel na telefonu, co se kolem vás právě děje. Uslyší i
hlas osoby, která na vás bude mluvit.
Baterie ve sluchátku při běžné komunikaci vydrží alespoň 5 hodin. Při přehrávání hudby bude výdrž nižší.
Aby nedošlo k vybití baterie v nevhodný okamžik, použijte vždy novou baterii.
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neviditelné sluchátko
indukční smyčka s konektorem 3,5mm jack
redukce s konektorem 3,5mm jack
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pouzdro

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

