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Obr. 1 

 

Obr. 2 

Auto ON/OFF  
mikro vypínač 
Aktivuje sa založením  
slúchadiel na hlavu 

 

Úvod 
Gratulujeme Vám k zakúpeniu najmodernejšieho výrobku, ktorým sú  dvojkanálové bezdrôtové 
slúchadlá od spoločnosti Audiovox, využívajúce infračervené žiarenie na prenos zvuku. 
Tieto slúchadlá Vás zbavia problémov so zamotávaním sa do šnúry a dovolia Vám v plnej 
miere vychutnávať zážitok z hudby, alebo videa bez zavadzajúcich káblov. Aby Vám 
slúchadla poskytovali najlepší výkon, prečítajte si pozorne tento užívateľský manuál. 
 

Špeciálne funkcie 
Dvojkanálový typ slúchadiel 
Automatické ovládanie hlasitosti, zamedzuje preťaženiu na vstupe signálu.  
Využívanie vysoko frekvenčného infračerveného žiarenia na zabezpečenie čistého signálu 
pre číry príjem. 
Nastaviteľné rozsahy slúchadiel. 
 

Vysvetlenie ovládačov  (obr. 1)  
1.  Infračervené budiace senzory – prijímajú  
 signál z vysielačov. 
2. Kryt batérii 
3. Ovládanie hlasitosti 
4.   Vypínač (zapnúť/vypnúť) 
5. Indikátor činnosti LED 
6.  Prepínač kanálov A/B 
7. Automatický mikro vypínač 
 
 
Inštalácia batérii (obr. 2) 
1. Umiestnite dve alkalické AAA batérie 
 do uloženia batérii na slúchadlách.  

Skontrolujte správnu polaritu batérii.  
2. Založte kryt batérii. 
 

Prevádzka 
Nasledovnú časť čítajte zvlášť pozorne. Predídete poškodeniu slúchadiel alebo sluchu.    
 
1. Skontrolujte, či sú batérie skutočne správne vložené.  
2. Pred zapnutím slúchadiel nastavte úroveň hlasitosti skoro na minimum. Zapnite 

slúchadlá a následne upravte ich hlasitosť na príjemnú úroveň počúvania. Ak 
potrebujete, môžete si nastaviť aj vyššiu úroveň hlasitosti.(Môžete nastaviť hlasitosť 
zdroja zvuku hlasnejšie podľa potreby, ak sa jedná o nastaviteľný audio zdroj, ako 
napríklad slúchadlá). 

3. Pred prepnutím medzi kanálmi A a B si zložte slúchadlá a nastavte ich hlasitosť na 
najnižšiu úroveň, nakoľko signál z druhého kanálu môže byť silnejší ako 
z predchádzajúceho kanála.   

 

POZNÁMKA: 
Toto zariadenie bolo odskúšané a plní predpísané normy pre digitálne zariadenia triedy B, 
vyhovuje článku 15 pravidiel FCC. Hodnoty týchto noriem  sú stanovené tak, aby prístroj pri 
montáži v obývanom prostredí zaručovali dostatočnú ochranu pred možným rušením. Toto 
zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádio frekvenčnú energiu. Ak inštalácia 
slúchadiel nebola vykonaná odborne a správne, môže spôsobovať používanie slúchadiel 
rušenie rádioprijímačov.  
 

Špecifikácie výrobku 
Prevádzkový dosah do 7,5 m  
Kmitočtový rozsah 35 – 18,000 Hz 
Odstup signál/šum: 60 dB 
Odstup signálu medzi kanálmi 45 dB 
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ZÁRUČNÁ DOBA 24 MESIACOV 
Platí na Audiovox Mobile Video Products 

 
AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (ďalej iba„Spoločnosť“) garantuje kupcovi tohto výrobku, že 
v prípade, ak by sa tento výrobok, alebo niektorá jeho časť poškodili pri normálnom používaní, 
alebo ak by sa potvrdila chyba materiálová chyba, alebo chyba na vyhotovení výrobku v priebehu 
24 mesiacov od dátumu zakúpenia pôvodným kupcom výrobku, že takéto nedostatky budú opravené, 
alebo vymenené opraveným prístrojom (podľa rozhodnutia spoločnosti) bez účtovania nákladov na 
diely a prácu spojenú s vykonaním takejto opravy.  
 
Na uskutočnenie opravy, alebo výmeny v rámci plnenia týchto záručných podmienok, musí byť 
poškodený výrobok spolu so záručným dokladom (napr. doklad o kúpe prístroja), s popisom chyby, 
s vopred zaplatenými výdavkami na zásielku odoslaný na dole uvedenú adresu. 
 
Táto záruka sa nevzťahuje na odstraňovanie porúch spôsobených vonkajším zásahom alebo na 
vonkajšiu hlučnosť, na úpravu problémov s anténou, výšku poplatkov spojených s inštaláciou 
prístroja, na odstránenie, alebo opätovné inštalovanie prístroja, na poškodenie video kaziet, diskov, 
reproduktorov, príslušenstva, alebo elektrického systému vozidla.  
 
Podmienky záruky sa nevzťahujú na výrobok, ani na jeho častí, ktoré boli podľa spoločnosti 
menené, nesprávne inštalované, boli predmetom nesprávnej manipulácie, nesprávne používané, na 
škody vzniknuté z nedbalosti, na nehody, alebo ak bolo odstránené, alebo poškodené sériové číslo 
výrobku/čiarový kód. ROZSAH ZÁRUČNÉHO PLNENIA SPOLOČNOSTI  SA PODĽA TÝCHTO 
ZÁRUČNÝCH PODMIENOK OBMEDZUJE NA OPRAVY, ALEBO NÁHRADY TU UVÁDZANÉ. RUČENIE 
SPOLOČNOSTI V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE KÚPNU CENU, KTORÚ ZAPLATIL 
KUPUJÚCI ZA TENTO VÝROBOK. 
 
Táto záruka je namiesto všetkých iných záruk, alebo ručení. VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VČÍTANE 
IMPLICITNEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, BUDÚ ČASOVO OBMEDZENÉ NA TRVANIE TEJTO 
PÍSOMNEJ ZÁRUKY. KAŽDÉ NEDODRŽANIE UVEDENÝCH ZÁRUČNÝCH PODMIENOK VČÍTANE 
IMPLICITNEJ ZÁRUKY PEDAJNOSTI MUSÍ BYŤ V OBDOBÍ 48 MESIACOV OD PREDAJA 
VÝROBKU ODSTRÁNENÉ.   SPOLOČNOSŤ V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ 
ZA NÁSLEDNÉ, ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ PORUŠENÍM TÝCHTO PODMIENOK, 
VYJADRENÝCH, IMPLICITNÝCH, ALEBO AKÝCHKOĽVEK. Žiadna inštitúcia, ani osoba nemá 
oprávnenie na vymedzovane zodpovednosti pre Spoločnosť inak, než ako je to vyjadrené v týchto 
podmienkach v súvislosti s predajom tohto výrobku.  
 
Niektoré štáty nepovoľujú obmedzenia, ako dlho má trvať implicitná záruka, alebo na akú dobu 
vylučuje, alebo obmedzuje náhodne, alebo následne vzniknuté škody, takže vyššie uvedené 
obmedzenia sa na Vás nemusia vzťahovať. Táto záruka Vám poskytuje legálne práva a môžu sa na 
Vás vzťahovať aj iné práva, ktoré sa môžu v jednotlivých štátoch odlišovať. 
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