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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento 
návod slouží pro efektivní používaní výrobku. Uchovejte jej pro jeho připadné další použití.

OBSAH BALENÍ / POPIS ČÁSTÍ

PROVOZ
KROK 1: INSTALACE BATERIE
1. Ujistěte se, že baterie je zinková baterie typ A10.
2. Otevřete přihrádku na baterii.
3. Umístěte baterii značkou“+“ směrem vzhůru.
4. Přihrádku na baterie uzavřete
Poznámka: Před vložením baterie do zařízení se ujistěte,
že jste sejmuli z baterie ochranný štítek.

KROK 2: UMÍSTĚNÍ ZESILOVAČE ZVUKU DO UCHA
1. Začněte tak, že nastavíte úroveň hlasitosti na nejnižší úroveň.
2. Přesuňte vypínač ZAPNUTO (ON) / VYPNUTO (OFF) do polohy ZAPNUTO (ON).
3. Až budete připraveni umístit zesilovač zvuku do ucha, držte ho 
v horní části (viz obrázek). Dbejte prosím na to, aby Vaše prsty nezakrývaly 
mikrofon, protože by to mohlo způsobit zpětnou vazbu.
4. Opatrně nasaďte zesilovač zvuku do ucha. (viz obrázek).
Poznámka: Ujistěte se, že jste dosáhli pohodlného uchycení v uchu 
a že mikrofon není blokován. Ujistěte se, že přístroj pevně zapadl 
do ucha. V případě potřeby změňte velikost ušní koncovky.

KROK 3: NASTAVENÍ HLASITOSTI
Chcete-li upravit hlasitost, vyjměte zesilovač zvuku z ucha nastavte požadovanou hlasitost otáčením tlačítka hlasitosti. Při jakékoliv změně 
úrovně hlasitosti vyjměte naslouchadlo z ucha!!!

KROK 4: PO POUŽITÍ
1. Chcete-li zesilovač vypnout, vyjměte jej z ucha a přesuňte vypínač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ do polohy VYPNUTO (OFF).
• Při příštím zapnutí zesilovače zvuku bude nastavena poslední používaná hlasitost.
2. Umístěte jej do přenosného pouzdra.
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VÝMĚNA UŠNÍCH KONCOVEK
Chcete-li vyměnit silikonové ušní koncovky, postupujte podle níže uvedených kroků. 
1. Odstraňte současnou ušní koncovku:

2. Připojte novou ušní koncovku:

ČIŠTĚNÍ
Neponořujte žádné části do vody nebo jiné kapaliny.
1. Pomocí dodaného čisticího kartáče z mikrofonu odstraňte prach, ušní maz nebo nečistoty, které se mohly nashromáždit uvnitř.
2. Pomocí nástroje na čištění koncovek jemně odstraňte prach, ušní maz nebo nečistoty, které se mohly nashromáždit v otvoru 
ušní koncovky.
3. V případě potřeby otřete tělo zesilovače zvuku a koncovky vlhkým hadříkem.
Poznámka: Pokud zesilovač zvuku delší dobu nepoužíváte, vyndejte z něj baterii a umístěte ji do přenosného pouzdra. Uchovávejte 
na chladném a suchém místě.
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
POKUD NESLYŠÍTE ZVUKY:
• Zkontrolujte, zda je tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO na pozici ZAPNUTO.
• Zkontrolujte, zda je nainstalována baterie.
• Pokud je baterie nainstalována, zkontrolujte, zda není vybitá
• Zkontrolujte, zda mikrofon nebo ušní koncovku něco neblokuje. 
POKUD JE HLASITOST ZVUKU NÍZKÁ:
• Ujistěte se, že je zesilovač zvuku v uchu umístěn správně.
• Zkontrolujte polohu tlačítka hlasitosti a v případě potřeby zvyšte hlasitost.
• Nízká úroveň nabití baterie může ovlivnit hlasitost.
DŮLEŽITÁ UPOZORŇENÍ
- NEROZEBÍREJTE ZESILOVAČ ZVUKU
- NEPONOŘUJTE ZESILOVAČ ZVUKU DO VODY
- Nepoužívejte zesilovač zvuku na vysokou úroveň hlasitosti po dlouhou dobu, protože může dojít k poškození sluchu. Přestaňte zesilovač 
zvuku používat, pokud ucítíte bolest nebo se nebudete cítit pohodlně.
- Nepoužívejte zesilovač zvuku v horkém a vlhkém prostředí. 
- Nepoužívejte zesilovač zvuku v dešti, sprše nebo při plavání.
- Neponořujte zesilovač zvuku do vody.
- Pokud zesilovač zvuku nepoužíváte, uchováte jej na chladném a suchém místě uvnitř přenosného pouzdra.
- Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat kvůli malým částem.
- Vyhněte se pádu zesilovače zvuku, aby nedošlo k jeho poškození nebo zkratu.



TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájení :                                                        1 ks baterie A10
Maximální výstup zvuku: __________  <120+3dB
Vysokofrekvenční průměr: __________   105dB±4
Zisk  zesilovače (max): ______________ 32dB±5
Zisk referenčního testu: _____________  22±5dB
Vstupní šum: ____________________  ≤45dB
Rozsah frekvence ________F1<400Hz, F2>3500Hz
Celkové deformace harmonické vlny: _______≤25%

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj 
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených 
sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat 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, kontaktujte 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 částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících 

běžnému opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností,  nevhodným použitím 

apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů,  nevhodného 

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

Výrobce: Huizhou Jinghao Medical Technology Co., Ltd, Floor 
6, Huicheng Industry Building, No. 9, Huifeng Dong´Er Road, 

Zhongkai High-Tech Zone, Hizhou, Guangdong, China
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