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Přijímač 

1 Ušní díly 

2 Ovládání hlasitosti 

3 LED kontrolka zapnutí/signálu 

4 Přepínač zapnout/vypnout 

5 Tlačítko vypnutí mikrofonu (“mute”) 

6 Mikrofon 

7 Nabíjecí kontakty 

8 Nastavení tónu 

9 Nastavení vyvážení levá/pravá 
 

Vysílač 

1 Nabíjecí kolébka 

2 Nabíjecí kontakty 

3 LED kontrolka nabíjení (červená: nabíjí se, zelená: nabito) 

4 LED kontrolka zapnutí/signálu 

5 Elektrická zástrčka 

6 Přepínač zapnout/vypnout 

7 Audio vstup (3,5 mm) 

 

 

Obsah balení 

• 1 Přijímač 

• 1 Vysílač 

• 1 Náhradní pár ušních dílů 

• 1 Audio kabel oboustranný 3,5 mm 

• 1 Audio adaptér 3,5 / 6,3 mm 

• 1 Audio adaptér RCA 

• 1 Kabel pro připojení vysílače k elektrické síti 

• 1 Návod k použití
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Začínáme 

Umístění vysílače 

Umístěte vysílač tak, aby LED kontrolka 

infračerveného vysílače byla zhruba naproti 

místu, kde budete poslouchat. Ujistěte se, že 

mezi vysílačem a přijímačem není žádná 

překážka, která by rušila signál. Dosah signálu 

je zhruba 7 metrů.  

     

Poznámka: Přímé sluneční světlo nebo velmi  
jasné interiérové osvětlení mohou rušit přenos 
signálu.  
 

Připojení vysílače 

 

Důležité: přečtěte si bezpečnostní instrukce na straně 15, než přístroj 
uvedete do provozu. 

3,5 mm 

6,3 mm 

RCA 
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1 Připojte napájecí kabel do vstupu označeného DC IN na zadní straně 

vysílače, druhý konec kabelu připojte do elektrické zásuvky. 

2 Propojte vysílač se zdrojem zvuku za pomoci audio kabelů dodaných v 

balení. Můžete použít některý z adaptérů. 

3 Přepněte přepínač zapnout/vypnout na zadní straně vysílače do 

pozice ON. Rozsvítí se zelená kontrolka.  

Nastavení přijímače 

Součástí přijímače je vestavěná nabíjecí baterie. Vložte 

přijímač do nabíjecí kolébky a ujistěte se, že přijímač je před 

prvním použitím plně nabitý (nabíjecí kontrolka svítí zeleně). 

Toto bude trvat zhruba 2 hodiny. Plně nabitá baterie postačí 

pro zhruba 9 hodin poslechu. 

 

 

 
1 Po nabití vyjměte přijímač z nabíjecí kolébky a zapněte ho (pozice ON). 

Kontrolka na přijímači se rozsvítí zeleně.  

2 Zapněte zdroj zvuku běžným způsobem. 

3 Roztáhněte ramena přijímače, až bude možné ušní díly vložit do uší. 

Ušní díly lze nastavit pohybem nahoru, dolů nebo do strany, aby 

pasovaly do ucha. Tímto způsobem zlepšíte kvalitu zvuku I hlasitost. 

Zatlačte ušní díly jemně do ucha, abyste našli pohodlnou pozici s 

ideální zvukovou kvalitou.  

Poškození sluchu z důvodu vysoké hlasitosti! 

Tento přijímač dovoluje nastavit hlasitost na vyšší úroveň, než je 
možné u běžných sluchátek. Nastavení vysoké hlasitosti může vést k 
poruše sluchu u osob se zdravým sluchem a zvláště u dětí.  

• Než si přijímač nasadíte, nastavte hlasitost na nízkou úroveň. 
• Nevystavute se dlouhodobě vysoké hlasitosti. 
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Poznámka: 

- LED kontrolka na přijímači bude pomalu červeně blikat a přijímač pípat 

v případě, kdy je baterie téměř vybitá. V takovém případě je třeba 

baterii nabít. Přijímač by měl být vždy vypnutý v průběhu nabíjení. 

 

Komunikace přes vestavěný mikrofon 

Mikrofon umístěný na přední straně přijímače snímá zvuky z okolí. Když 

je zapnutý, sluchátka tyto zvuky z okolí zesilují. Budete tedy slyšet zvuky 

z okolí zesíleně ve sluchátkách. 

Stiskněte tlačítko pro zapnutí mikrofonu. LED 

kontrolka se rozsvítí červeně. Mikrofon by neměl 

být ničím zakrytý. Nyní slyšíte zvuky z okolí a 

můžete přijímač používat jako zesilovač zvuku při 

komunikaci s ostatními lidmi.  

 

Pro vypnutí mikrofonu znovu stiskněte stejné tlačítko. Kontrolka se rozsvítí červeně 

a vy opět uslyšíte zesílený zvuk ze zapojeného zdroje zvuku. 

Nastavení tónu 

V případě potřeby je možné nastavit tón (výšky a hloubky) prostřednictvím 

příslušného ovladače na přijímači. Stiskněte tlačítko na přijímači a vyberte  

si, co je potřeba: 

- 1 krátké pípnutí = zesílení výšek 

- 2 krátká pípnutí = zesílení hloubek 

- dlouhé pípnutí = bez zesílení výšek nebo hloubek 
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Výměna gumových ušních dílů 

Součástí balení jsou dva páry gumových ušních dílů, velikost S (malé) a 

L (velké). Na přijímači jsou nasazeny díly velikosti S. 

1 Pokud chcete ušní díly vyměnit, jednoduše stáhněte z ramen přijímače 

stávající ušní díly. 

2 Nasaďte na jejich místo druhý pár ušních dílů. 

 

Další přijímače 

S jedním vysílačem je možné používat neomezené množství přijímačů. Přijímače 

lze zakoupit samostatně.  

Vysílač je schopen nabíjet v nabíjecí kolébce dva přijímače současně. 
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Příloha 

Bezpečnostní informace 

Prosíme pročtěte si tuto část pečlivě. 
 

Účel použití přístroje 

Tento přístroj byl vyvinut pro přenos audio signálu ze zdroje zvuku, např. 

televize, pomocí infračerveného přenosu. Jakékoliv jiné použití je mimo 

rozsah účelu použití tohoto přístroje.  

Neautorizované úpravy, předělávání nebo zpětná rekonstrukce přístroje 

nejsou povoleny. Za žádných okolností přístroj neotevírejte a neprovádějte 

na něm žádné úpravy ani opravy. 

Umístění přístroje a bezpečnostní instrukce 

• Zamezte zvýšenému kontaktu přístroje s kouřem, prachem, 

vibracemi, chemikáliemi, vlhkostí, teplem a přímým slunečním 

světlem. 

• Leštidla na nábytek mohou během času naleptat gumové 

nožičky, na kterých stojí vysílač, což může způsobit skvrny na 

nábytku. Aby se tomuto zamezilo, můžete přístroj umístit na 

podložku. 

• Přístroj umožňuje zesílení hlasitosti zvuku na vyoskou úroveň; 

poslouchání sluchátek na velmi vysoké hlasitosti dlouhodobě může 

poškodit sluch, zvláště v případě dětí. Nastavte si hlasitost tak, aby 

vám byla příjemná, nikoliv výše. 
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Kabel do elektrické sítě 
 

 
Věnujte pozornost tomu, aby kabel a zástrčka byly v perfektním stavu. 

Jakékoliv poškození může vést ke smrtelnému úrazu. 

Kabel do sítě s adaptérem splňuje podmínky 

Evropské unie (směrnice 2005/32/EC). To 

znamená, že při provozu přístroje i v době, kdy 

není používán, spotřebovává výrazně méně 

energie než adaptéru starého typu. 

 

Odpad 

Pokud chcete zařízení vyhodit, zaneste ho do místa sběru v okolí 

(sběrný dvůr apod.). Podle zákonů týkajících se likvidace 

elektronických zařízení jsou jejich vlastníci povinni je předat k 

ekologické likvidaci. Tento přístroj nelze vyhodit do směsného 

komunálního odpadu, ale pouze do kontejnerů speciálně určených 

pro likvidaci elektronických zařízení.  

Baterie mohou poškodit zdraví a životní prostředí! 

Nikdy neotevírejte, nepoškozujte a nepolykejte baterie a zamezte 

tomu, aby znečistily životní prostředí. Mohou obsahovat toxické a 

ekologicky rizikové těžké kovy. Je zákonnou povinností předat 

baterie k likvidaci v místě k tomu určeném, kde je likvidace 

zdarma. 

Pozor: Používejte pouze adaptér dodávaný s přístrojem, jiné adaptéry 
by mohly poškodit vysílač. Přístup k elektrické zásuvce, do které je 
přístroj zapojen, by neměl být zakryt nábytkem a obdobnými 
překážkami. 
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Tento symbol značí, že baterie nelze vyhodit do běžného 

komunálního odpadu, ale pouze do kontejnerů speciálně 

určených pro likvidaci baterií.  

Obalové materiály je třeba zlikvidovat podle pravidel platných v místě.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení o shodě 

Tento přístroj splňuje požadavky podle směrnice EU 1999/5 EU.  
 

Prohlášení o shodě v plném rozsahue je k dispozici na  

www.amplicomms.com 

 

Údržba 

• Čistěte povrch zařízení měkkým hadříkem. 

• Nikdy nepoužívejte čistidla nebo rozpouštědla. 

http://www.amplicomms.com/
http://www.amplicomms.com/
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Technické údaje 

System Infrared (IR) 

Modulace FM 

Frekvence přenosu (levá/pravá) 2.3 / 2.8 MHz 

Napětí (vysílač) Adaptér do sítě, 12 VDC, 1 A  

Napětí (přijímač) 3.7 V, 350 mA, Lithium Polymer baterie 

Výdrž baterie přijímače až 9 hodin po plném nabití 

Frekvenční rozsah 60 Hz - 10 kHz 

Zkreslení approx. 1% 

Odstup signálu od šumu > 48 dB 

Dosah signálu až 7 m (v otevřeném prostoru) 

 
 

 
Příslušenství / Náhradní díly 

Doplňkový přijímač: TV 200-1 

Náhradní ušní díly (2 páry, S + L): TV 2500-EBC 


