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 6O8þÉ6TI
$6NORSQêQiKODYQtPRVW QHUH]RYêRFHORYêSOHFKNĤåH
$'UåiNPXãOH QHUH]RYiRFHO
$'YRXERGRYê~FK\W 320
$0XãOH
A:5 Kryt baterie
A: 0iNrRIRQ SrR SRVOeFK RNROQtFK ]YXNĤ Y ]iYiVORVti Qa KOaVitRVti
A: 7OXPiFt YORåNa 385 SČQa
A: 3ROVtrRYiQt QiXãQtNĤ 39& IyOie a 385 SČQa
A: 9VtXS SrR KOaVRYê PiNrRIRQ - SRX]e QČNterp PRGeOy
A: ([terQt YVtXSQt NabeO 385 SRX]e QČNterp PRGeOy
A: 7OaþttNR >-@
A: 7OaþttNR >@
A: 0iNrRIRQ V teFKQRORJit YeGeQt ]YXNX SĜeV OtFQt NRVt SRX]e QČNterp PRGeOy
A: +OaVRYê PiNrRIRQ 73( 3& SRX]e QČNterp PRGeOy
A:5 /tPeF Qere]RYi RFeO 732

 1$6$ZE1Ì $ PĜIZPĤ6O%E1Ì
3R]QiPNa 2GVXĖte SĜeVaKXMtFt YOaVy NROeP Xãt taN aby SROVtrRYiQt QiXãQtNĤ A: GĤNOaGQČ SĜiOpKaOR N KOaYČ 5iPeþNy brêOt by PČOy bêt FR QeMteQþt a PČOy by tČVQČ SĜiOpKat
N KOaYČ aby Ve PiQiPaOi]RYaOR PQRåVtYt SrRVtXSXMtFtKR KOXNX
2:1 Sklopný náhlavní most (obr. B)
%: %: 9yVXĖte PXãOe a YyNORĖte MeMiFK KRrQt þiVt VPČreP YeQ SrRtRåe NabeO PXVt
vést mimo náhlavní most.
%: 8Sravte vêãNX mXãlí taN åe SoGråíte náhlavní most a SosXnete mXãle nahorX nebo
GolĤ.
%: 1áhlavní most mXsí bêt XmístČn na temeni hlavy.
2:2 Límec (obr. C)
&: 8místČte sNoĜeSiny na Xãi.
&: 3ĜiGråte slXFhátNa na místČ XmístČte hlavovê SoSrXh na vrãeN hlavy a XSevnČte.
&: +lavovê SoSrXh mXsí bêt XmístČn na temeni hlavy.
2:3 Hlasový mikrofon (obr. D)
9 ]áMmX ma[imali]aFe Sotlaþení ãXmX by mČl bêt miNroIon XmístČn blí]No ~stĤm  mm .
2: Mikrofon s technoloJií veGení ]vXkX pĝes lícní kost
9 ]áMmX ma[imali]aFe vêNonX by mČl bêt miNroIon s teFhnoloJií veGení ]vXNX SĜes líFní
Nost A: XmístČn me]i þelistí a braGoX.

3. PO8åÌ9É1Ì)81.CE
3.1 Vkládání baterií
9yMmČte Nryt ] SrostorX Sro baterie a vloåte baterie [AAA . 3olarita baterií mXsí oGSovíGat
]naþení na SrostorX Sro baterie. Kryty Me tĜeba ]atlaþit aå na Gora] aby GobĜe tČsnily.
1í]Ná ~roveĖ nabití baterie Me oSaNovanČ inGiNována hlasovoX ]SrávoX ÄloZ battery³
ní]Ná ~roveĖ nabití baterie .
3:2 Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy
1áhlavní soXSravX ]aSnete nebo vySnete taN åe na GobX GvoX seNXnG SoGråíte stisNnXté
tlaþítNo >@ nebo >-@. 3Ĝi vySnXtí náhlavní soXSravy se våGy Xloåí aNtXální nastavení vyMma
reåimX ]áteN Go Xãí . 3o GvoX hoGináFh neþinnosti se náhlavní soXSrava aXtomatiFNy
vySne. 7o Me inGiNováno hlasovoX ]SrávoX v SrĤbČhX SosleGní minXty neå se náhlavní
souprava vypne.
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3:3 Hlasitost
1astavením hlasitosti se upravuMe IunNFe posleFhu oNolníFh ]vuNĤ v ]ávislosti na hlasitosti.
K Gispo]iFi Msou þtyĜi ~rovnČ a reåim tiFha. 5eåim tiFha Me potvr]en hlasovou ]právou.
+lasitost Me ome]ena na ~roveĖ  G% A .
3:4 Nabídka
6tisNnutím a poGråením tlaþítNa >@ a >-@ po Gobu MeGné seNunGy ]obra]íte nabíGNu.
3ro pohyb v nabíGFe stisNnČte NrátFe tlaþítNo - . 3oloåNy nabíGNy Msou uveGeny v þásti
:5±:. 3omoFí tlaþítNa >@ se u MeGnotlivêFh poloåeN mČní nastavení a pĜípaGnČ se
proFhá]í Gostupná nabíGNa. KaåGou poloåNu nabíGNy potvrGí hlasová ]práva po Nteré
násleGuMe inIormaFe o aNtuálním nastavení. =mČny se taNé potvr]uMí hlasovou ]právou.
3o nČNoliNa seNunGáFh neaNtivity se nabíGNa vrátí Go reåimu hlasitosti. 6tisNnutím
tlaþítNa >@ a >-@ l]e v MaNéNoliv Iá]i nabíGNy oNamåitČ otevĜít nastavení hlasitosti.
3:5 Equalizer (ekvalizér)
(Nvali]érem se upravuMe tyn pro posleFh oNolníFh ]vuNĤ v ]ávislosti na hlasitosti. K Gispo]iFi Msou þtyĜi ~rovnČ nastavení: 1í]Ná normální vysoNá a velmi vysoNá.
3: Microphone (mikrofon) (pouze nčkteré modely)
1astavení miNroIonu slouåí pou]e N pĜepínání me]i miNroIonem s teFhnoloJií veGení
]vuNu pĜes líFní Nost a e[terním miNroIonem. Ä([terní³ se pouåívá v pĜípaGČ åe Me Go
NoneNtoru e[terního vstupu ]apoMen vnČMãí miNroIon.
3:7 Factory reset (obnova továrního nastavení)
2bnoví veãNerá nastavení nabíGNy na vêFho]í hoGnoty. 7oto nastavení Me po hlasové
vê]vČ ÄFon¿rm IaFtory reset³ potvrćte obnovu továrního nastavení potĜeba potvrGit
stisNnutím tlaþítNa >@.
3: $dvanced settinJs (pokroÿilé nastavení)
1abíGNa poNroþilêFh nastavení obsahuMe Galãí nastavení popsaná v þásti :±:.
3oloåNy nabíGNy poNroþilêFh nastavení Msou po aNtivaFi pĜiGány N normálním poloåNám
nabíGNy. 3Ĝi návratu ] nabíGNy Msou automatiFNy GeaNtivovány.
3: Release time (vypínací ÿas)
1astavením vypínaFího þasu se upravuMe Goba Nterá uplyne neå se po aNtivaFi otevĜe
ome]ovaþ IunNFe ]áviseMíFí na hlasitosti. /]e upravit Go Gvou ~rovní: 5yFhle a pomalu.
3:1 Balance (vyváæení)
1astavením vyváåení se upravuMe vyváåení hlasitosti me]i pravêm a levêm uFhem.
K Gispo]iFi Me seGm ~rovní nastavení: 6tĜeG 3ravé 3ravé 0a[imum vpravo
Maximum vlevo, Levé/2, Levé/1.
3:11 External input sensitivity (citlivost externího vstupu)
1astavením Fitlivosti externího vstupu se upravuMe tlumení vstupního siJnálu pĤsobíFího
na vstup Nabelu náhlavní soupravy A:1 . K Gispo]iFi Msou tĜi ~rovnČ nastavení: 1í]Ná,
stĜeGní a vysoNá. 3oNuG Me nastavena ní]Ná ~roveĖ, Me ]esílení vstupního siJnálu pĤsobíFí na externí vstup ní]Né, poNuG Me nastavena vysoNá ~roveĖ, Me ]esílení vysoNé.
3:12 Bone conduction microphone volume (hlasitost mikrofonu s technologií
vedení zvuku pĝes lícní kost) (pouze nčkteré modely)
1astavením hlasitosti miNroIonu s teFhnoloJií veGení ]vuNu pĜes líFní Nost se upravuMe
pou]e hlasitost ] tohoto miNroIonu. 1astavení hlasitosti miNroIonu s teFhnoloJií veGení
]vuNu pĜes líFní Nost umoåĖuMe ~pravy na  ~rovníFh,  Me ní]Ná a  Me vysoNá ~roveĖ.
3:13 :arning signals (výstraæné signály)
1astavením vêstraånêFh siJnálĤ se aNtivuMí/GeaNtivuMí vêstraåné siJnály ÄloZ battery³
ní]Ná ~roveĖ nabití baterie a ÄautomatiF poZer oII³ automatiFNé vypnutí . 3oNuG Me
nastavení vypnuto, nebuGou vêstraåné siJnály slyãet.
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3:14 Automatic power off (automatické vypnutí)
1astavením automatiFNého vypnutí se ]apíná/vypíná IunNFe automatiFNého vypnutí.
3:15 Earplug mode (reæim zátek do uäí)
9 reåimu ]áteN Go uãí se asi o  G% ]esiluMe oNolní ]vuN a ]vuN externího vstupu. 3ouåívá se pou]e v pĜípaGČ, åe Msou poG náhlavní soupravou správnČ nasa]eny ]átNy Go uãí.
&hFete-li reåim ]áteN Go uãí ]apnout, stisNnČte a po Gobu 5 seNunG poGråte tlaþítNo >@.
7laþítNo Gråte stisNnuté, neå hlasová ]práva o]námí ÄpoZer oII³ vypnuto a po Galãí
nČNoliNa seNunGáFh se o]ve ]práva ÄpluJ moGe³ reåim ]áteN . 5eåim ]áteN Go uãí
vypnete tím, åe vypnete a opČtovnČ ]apnete náhlavní soupravu.
Varování! 1esprávné pouåití této IunNFe mĤåe poãNoGit váã sluFh
3:16 Externí vstup
7yp stanGarGního NoneNtoru Me -11. K Gispo]iFi Msou taNé Galãí typy NoneNtorĤ. KoneNtor
-11 Me N Gispo]iFi v rĤ]nêFh Non¿JuraFíFh ]apoMení. ,nIormaFe o ]apoMení NonNrétní
náhlavní soupravy nale]nete v NataloJovém listu nebo se obraĢte na svého proGeMFe.
3:17 Konektor externího mikrofonu
KoneNtor externího miNroIonu slouåí N pĜipoMení externího miNroIonu, napĜíNlaG vnČMãího
miNroIonu. 3olarita: horní pyl Me u]emnČní - a spoGní pyl Me  . 8 moGelĤ se sNlopnêm
náhlavním mostem se NoneNtor naFhá]í na pĜeGní stranČ levého sluFhátNa a u moGelĤ
s límFem na ]aGní stranČ levého sluFhátNa.

4. DĤLEåITe INFORMACE PRO 8åIVATELE
-e Goporuþeno, aby uåivatel FhrániþĤ sluFhu:
 3ouåíval, nastavoval a uGråoval Fhrániþe sluFhu poGle poNynĤ vêrobFe.
 3ouåíval Fhrániþe sluFhu v hluþném prostĜeGí nepĜetråitČ.
 3raviGelnČ Nontroloval IunNþnost FhrániþĤ sluFhu.
Varování!
3oNuG nebuGe uåivatel GoGråovat tato Goporuþení, mĤåe GoMít N ]ávaånému ]horãení
oFhrany, Nterou Fhrániþe posNytuMí.
 7ento vêrobeN mĤåe bêt nepĜí]nivČ ovlivnČn nČNterêmi FhemiFNêmi látNami. 'alãí
inIormaFe l]e ]ísNat oG vêrobFe.
 &hrániþe sluFhu, a ob]vláãtČ polstrování náuãníNĤ, se mohou v prĤbČhu pouåívání
poãNoGit, a proto by mČly bêt þasto Nontrolovány, napĜíNlaG neMsou-li prasNlé, a ]Ga
tČsní. 3olstrování náuãníNĤ vymČĖuMte alespoĖ GvaNrát
]a roN, vi] 5:1.
 1asa]ení hyJieniFNêFh návleNĤ na náuãníNy mĤåe mít vliv na aNustiFNé vlastnosti
FhrániþĤ sluFhu. ,nIormaFe o pĜísluãné hyJieniFNé saGČ nale]nete v GoporuþeníFh
vêrobFe, vi] .
 7yto Fhrániþe sluFhu Msou vybaveny IunNFí tlumení na ]áNlaGČ ~rovnČ hluNu. 8åivatel
Me povinen ]Nontrolovat pĜeG pouåitím MeMiFh správnou IunNþnost. 3Ĝi ]MiãtČní ruãení
nebo neIunNþnosti se osoba pouåívaMíFí Fhrániþe sluFhu musí ĜíGit poNyny vêrobFe
ohleGnČ ~Gråby a vêmČny baterie.
 7ento Fhrániþ sluFhu Me vybaven eleNtriFNêm ]vuNovêm vstupem. 8åivatel Me povinen
]Nontrolovat pĜeG pouåitím MeMiFh správnou IunNþnost. 3Ĝi ]MiãtČní GeIormaFe nebo ]ávaGy se osoba pouåívaMíFí sluFhátNa musí ĜíGit raGami vêrobFe pro ~Gråbu a vêmČnu
baterií.
 3Ĝi prováGČní ~Gråby a vêmČny baterií GoGråuMte Goporuþení uveGená v této pĜíruþFe.
Varování!
 %Čhem pouåívání baterií se mĤåe MeMiFh vêGrå ]horãovat. 7ypiFNá GélNa nepĜetråitého
pouåívání baterie tohoto vêrobNu Me asi 2 hoGin.
 9êstup obvoGu posleFhu oNolníFh ]vuNĤ tČFhto FhrániþĤ sluFhu mĤåe pĜeNroþit
externí ~roveĖ hluNu.
 9êstup eleNtriFNého ]vuNového obvoGu tČFhto FhrániþĤ sluFhu mĤåe pĜeNroþí Genní
limit ~rovnČ hluNu.
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5. ÓDRåBA
5:1 Výmčna polstrování náuäníkĥ
(:1 =asuĖte prsty poG oNraM polstrování náuãníNĤ a vytáhnČte MeM smČrem ven.
(:2 9loåte novou pČnu a náuãníN.
(: 3Ĝitlaþte, GoNuG ne]apaGne na místo.
5:2 þiätční
9yMmČte polstrování náuãníNĤ a tlumiFí vloåNy obr. ( , poNuG Mste sluFhátNa nosili
Glouhou Gobu nebo poNuG se uvnitĜ muãlí obMevila vlhNost. Muãle, náhlavní most
a polstrování náuãníNĤ praviGelnČ omêveMte s pouåitím mêGla a teplé voGy. 8MistČte se,
åe pouåité mêGlo nemĤåe uåivateli ]pĤsobit ]Gravotní potíåe. 3ĜeG Galãím pouåíváním
neFhte sluFhátNa vysFhnout. K uGråování hyJieny polstrování náuãníNĤ, muãlí a náhlavního mostu l]e pouåívat antibaNteriální ubrousNy be] alNoholu, MaNo napĜíNlaG M 5
5espirator &leaninJ :ipe. 1eponoĜuMte Fhrániþe sluFhu Go voGy 1eþistČte proGuNty na
bá]i ro]pouãtČGel, MaNo napĜíNlaG alNohol nebo aFeton, ani suFhêmi ruþními þistiþi.
5:3 8æívání a skladování
3ĜeG sNlaGováním vyMmČte ] vêrobNu baterie. &hrániþe sluFhu nesNlaGuMte pĜi teplotáFh
naG 55 &, napĜíNlaG na pĜístroMové GesFe, na oGNláGaFí poliþFe pro ]ava]aGla nebo
]a oNnem automobilu , nebo pĜi teplotáFh poG ± &. &hrániþe sluFhu nepouåíveMte pĜi
teplotách nad +55 °C nebo pod –20 °C.
5:4 Ochrana mikrofonu
MiNroIon chraĖte pĜed vlhNostí a neþistotami chrániþem MiNe 3rotector +<M1000.
3ĜipevnČní chrániþe vi] obr. ).
5:5 Symbol smčrnice o odpadu z elektrických a elektronických
zaĝízení (OEEZ)
1ásleduMící poåadavNy Msou platné v (vropsNé unii.
1(9<+A=8-7( tento vêrobeN do netĜídČného domovního odpadu 6ymbol pĜeãNrtnuté
popelnice ]namená, åe vãechna eleNtricNá a eleNtronicNá ]aĜí]ení, baterie a aNumulátory
musí bêt liNvidovány v souladu s místními pĜedpisy prostĜednictvím dostupnêch systémĤ
pro shromaåćování a vracení odpadu.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE
6:1 Standardy a schválení
6poleþnost M 6vensNa A% tímto prohlaãuMe, åe sluchátNa do uãí Com7ac ;3, Msou
v souladu se ]áNladními poåadavNy a dalãími pĜísluãnêmi poåadavNy smČrnic 33( //
(+6, (MC 200/10/(6 a 5o+6 2011/5/(8. 6plĖuMe tedy podmínNy pro udČlení o]naþení
C(. 9êtisN prohláãení o shodČ l]e ]ísNat od ]ástupce spoleþnosti M v ]emi ]aNoupení
vêrobNu. KontaNtní inIormace nale]nete na posledních stránNách tohoto návodu N pouåití.
Výrobek byl testován a schválen podle norem EN 352-1:2002, EN 352-4:2001+A1:2005,
EN 352-6:2002, EN 55022:2010 +AC:2011 Class B, EN 55024:2010, EN 61000-62:2005 +AC:2005, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 a EN 50581:2012.
7ento produkt pĜe]koumala spoleþnost:
)inský institut ]draví v ]amČstnání 7he )innish ,nstitute oI 2ccupational +ealth ,
7opeliuksenkatu 41 a A, ),-00250 +elsinki, )insko. NB þíslo 0403:
DECTRON AB, Thörnblads väg 6, SE-386 90 Färjestaden, Švédsko.
6:2 Vysvčtlivky pro ~daMe o tlumení v tabulce (obr. *)
1. O]naþení modelu
2. Frekvence +]
3. StĜední tlumení dB
4. SmČrodatná odchylka dB
5. 3Ĝedpokládaná hodnota ochrany A3V
6. Hmotnost (g)
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6:3 Vysvčtlivky tabulky ~rovní elektrického zvukového vstupu
Tabulka H:1: produkt je vypnutý.
Tabulka H:2: produkt je ]apnutý, maximální hlasitost, citlivost externího vstupu ve
stĜedním reåimu.
1. ÒroveĖ vstupního signálu 8 (mV, RMS)
2. StĜední ~roveĖ akustického tlaku, (dB(A))
3. SmČrodatná odchylka akustického tlaku (dB)
4. ÒroveĖ vstupního signálu, pĜi které se stĜední plus jedna smČrodatná odchylka rovná
82 (dB(A)).
Hodnoty v tabulce K:2 s citlivostí externího vstupu ve vysokém reåimu (maximální
hlasitost): +8,75 dB, a ní]ký reåim: -12,75 dB.
6:4 Vysvčtlivky k tabulce ~rovní kritéria (tabulka I)
ÒroveĖ kritéria je ~roveĖ akustického tlaku dB(A) hluþného prostĜedí, které pĤsobí
eIektivním tlakem 85 dB(A) na ucho pĜi pouåití chrániþĤ sluchu. De¿nují se tĜi rĤ]né
~rovnČ kritéria v]tahující se k Irekvenþnímu obsahu hluku. H ~roveĖ kritéria pro vysokoIrekvenþní hluk. M ~roveĖ kritéria pro hluk o stĜední Irekvenci. L ~roveĖ kritéria
pro ní]koIrekvenþní hluk.

7. NÉHRADNÌ DÌL<  PĜÌSL8ãENSTVÌ
Hygienická sada 3M™ PELTOR™ HY68 SV
VymČnitelná hygienická sada. VymČĖujte minimálnČ dvakrát roþnČ, abyste ]ajistili stálé
tlumení, hygienu a pohodlí.
Chrániÿe na Medno pouæití 3M™ PELTOR™ HY1A
Chrániþ na jedno pouåití, který se snadno navlékne na polstrování náuãníkĤ.
Chrániÿ mikrofonu 3M™ PELTOR™ HYM1
Vlhkosti a vČtru odolná páska, která chrání mikroIon.
Včtrná ochrana pro mikrofony 3M™ PELTOR™ M412.
VČtrná ochrana pro mikroIony.
Náhlavní vloæka 3M™ PELTOR™ HY451
3ouåívá se pro nastavení ro]sahu malých velikostí sklopných náhlavních mostĤ.
Dĥleæitá poznámka
Spoleþnost 3M nepĜijímá åádnou odpovČdnost ]a pĜímé nebo nepĜímé ãkody (vþetnČ,
mimo jiné, ]tráty ]isku, obchodních pĜíleåitostí anebo dobrého jména spoleþnosti) v]niklé v dĤsledku spolehnutí se na inIormace ]de uvedené spoleþností 3M. =a stanovení
vhodnosti pouåití výrobkĤ pro ]amýãlený ~þel je plnČ ]odpovČdný uåivatel. äádná þást
tohoto prohláãení nevyluþuje ani nesniåuje odpovČdnost spoleþnosti 3M ]a ~mrtí nebo
]ranČní, k nimå by doãlo v dĤsledku ]anedbání ] její strany.
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