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CZ OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU KLASIK 
Návod k použití pro model: JH-113

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější 
nahlédnutí.

Popis přístroje 

Užití zesilovače zvuku
• Nastavte hlasitost na nejnižší úroveň.
• Zkontrolujte, zda je správně vložená baterie.
• Nasaďte si zesilovač na pravé či levé ucho.
POZOR
Vyberte ze 3 dodávaných hygienických koncovek takovou, která nejlépe vyhovuje vašemu 
uchu tak, aby ucho úplně utěsnila. Pokud zvukovod neutěsní, může docházet k interferenci 
zvuků, která způsobí pískání přístroje. 

Vypínač přepněte do polohy ON=zapnuto.
Hlasitost nastavte na požadovanou úroveň.

Upozornění
Zesilovač nezakrývejte (rukou apod.), mohlo by dojít k hlasitému pískání přístroje.

Vypínač ON/OFF

Vypínač má dvě polohy:
ON=zapnuto
OFF=vypnuto.
Zesilovač vždy vypněte (poloha OFF), pokud jej právě nepoužíváte. 
Zvýšíte tak životnost baterií.

Regulace hlasitosti
Přístroj má plynulou regulaci hlasitosti.
Hlasitost regulujte pomocí otočného knoflíku.



CZ 2 
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Výměna baterií
Otevřete přihrádku pro baterii a vložte baterii  
(dle vyobrazení). Používete knoflíkové baterie  
typu 1,5V velikosti LR-44. Dbejte na správné  
vložení baterií (dle vyobrazení).

Správné nasazení zesilovače
Ušní koncovku nasaďte řádně  
do zvukovodu. 
Ujistěte se, že ušní koncovka zůstala 
nasazena na hadičce přístroje.

Upozornění
• Hlasitost zvyšujte velmi pozvolna, aby nedošlo k náhlému zvýšení hlasitosti okolních 

zvuků až k bolestivosti ucha.
• Tento výrobek NENÍ zdravotnickým prostředkem určeným ke kompenzaci 

nedoslýchavosti. O použití se poraďte s odborným lékařem.
• Výrobek udržujte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
• Baterie nelze opět dobít.
• Baterie nevhazujte do ohně.
• Baterie udržujte mimo dosah dětí.
• Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje.
• Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.
• Přístroj není vodotěsný a nesmí přijít do kontaktu s vodou.
• Pokud nedopatřením dojde k namočení, přístroj vypněte, vyjměte baterii a neche oschnout.

Technické údaje
Životnost baterie - do 24 hodin (LR-44 1 ks)
Operační proud - <8,4mA
Operační rozsah napětí - 1,0-1,6V
Hmotnost (včetně baterií) - 10g
Frekvenční rozsah - 220~5000 Hz+/-6dB
SSPL 90dB - 130dB
Harmonické zkreslení - <5,3%
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Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neeko-
nomická, produkt 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 nej-
bližšího 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, nevhod-

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

vhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné 
tiskové chyby.


