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Důležité

1.

Před použitím této bezdrátové náhlavní soupravy si přečtěte tento uživatelský manuál.
Tato příručka obsahuje důležité informace o tom, jak funguje.
Recyklace starého zařízení
Zařízení je navrženo a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.
Pokud má výrobek nebo jeho obal tento symbol s košem s křížkem, znamená to, že spadá pod směrnici ES 2002/96 / ES.
Informujte obec, prosím, o výběrovém systému třídění zavedeném pro elektrická a elektronická zařízení.
Dodržujte platné předpisy a nepokládejte spotřebiče do koše. Likvidace starého přístroje v souladu s těmito předpisy pomáhá
předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
Baterie by neměly být hromaděny do odpadu spolu s domovním odpadem. Vraťte je na místo, kde je baterie používána.

Symbol "Recyklace materiálu" na krabici a návod k použití znamená, že tyto součásti lze recyklovat.
Neházejte je do odpadků jako běžný domácí odpad.

Symbol "Recyklace materiálu" na plastových obalových prvcích znamená, že tyto součásti jsou recyklovatelné.
Neházejte je do odpadků jako běžný domácí odpad.
Tento symbol na kartonovém obalu znamená, že společnost, která uvedla tento výrobek na trh, se finančně podílí na
selektivním sběru obalů.

Záruka

2.

Abyste mohli uplatnit záruku, musíte kontaktovat vašeho specializovaného prodejce nebo naši hotline k dispozici od pondělí
do pátku (09:00-16:00) na tel. 777 302 060 (PM Servis)
Důkaz o koupi bude vyžadován.
V případě poruchy nám náš SAV sdělí následující postup:
a) Nové vybavení je zaručeno (součástmi a prácí) FPE za podmínek a podle níže uvedených podmínek
všechny výrobní vady po dobu 24 měsíců od data nákupu zařízení, doklad o koupi je autoritativní (pro nové příslušenství
(šňůry, dálkové ovládání atd. v závislosti na vašem výrobku): 3 měsíce až od data nákupu). Proto doporučujeme, abyste si
jako doklad o datu nákupu ponechali nákupní fakturu nebo doklad.
b) Zařízení, které bylo opraveno během výše uvedené záruční lhůty, je opodstatněné (díly a rukavice
FPE až do posledního z těchto dvou dat:
Uplynutí výše uvedené záruční lhůty nebo tří (3) měsíců od zásahu FPE. Tato záruka platí, pokud bylo zařízení používáno za
běžných podmínek av souladu se zamýšleným účelem.
c) Během této 24měsíční záruční lhůty bude vadný dekodér opraven bezplatně. Zákazník bude nicméně,
v blízkosti nákupního místa, aby vadný materiál vrátil do vhodného obalu se všemi originálním příslušenstvím (materiály
poškozené během přepravy nejsou podporovány podle
záruky) v našem servisním středisku.
V rámci této záruky bude váš hardware opraven, vyměněn a vrácen na adresu FPE na adrese prodejce.

Doporučení

3.

1 - Jednotka bude používána pouze s napětím a frekvencí uvedenými na štítku.
2- Spotřebič smí být používán pouze uvnitř, nesmí být vystaven kapající vodě nebo stříkající vodě a na podlaze by neměly být
umístěny žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy. zařízení.
3. Spotřebič nesmí být vystaven otevřenému ohni, jako je například osvětlená svíčka.
4- Pokud je napájecí kabel USB poškozen, musí být vyměněn speciálním kabelem, který je k dispozici u výrobce.
5 - Je nutná pravidelná údržba přístroje
6- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen, zejména na kabelu nebo na krytu.
7- Zařízení nikdy neotevírejte
8- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej pomocí přepínače, aby se zachovala životnost baterií.
9- Udržujte minimální vzdálenost (5 cm) kolem spotřebiče pro dostatečné větrání.
10 - Toto zařízení nesmí být používáno v tropickém prostředí.
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4.

Obsah Krabice

Při rozbalení sluchátek zkontrolujte, zda jsou níže popsané položky přítomny.
•
•
•
•

5.

Sluchátka 2,4 GHz x1
Napájecí zařízení x1
Kabel 2RCA / Jack x1
Vícejazyčná uživatelská příručka x1

Popis

Tato sluchátka s mikrofonem 2,4 GHz využívají bezdrátovou technologii k přenosu zvuku televizoru. Budete moci
sledovat své oblíbené přehlídky, aniž byste rušili ty kolem sebe. Skládá se z bezdrátové náhlavní soupravy a vysílače
(základny).
Sluchátka s připojením zvuku Jack vám také umožňuje používat s přehrávačem MP3 k poslechu hudby jako tradiční
sluchátka.
Konektor nabíjení (1)

Mikrofon (8)

Zapnuto / Vypnuto (5)
Ovládání hlasitosti (6)
Volba režimu DSP (7)

LED indikátor (2)
Konektor nabíjení Micro
USB (3)
Vstup 3,5 mm (4)

Nabíjecí konektor (9)

Indikátor
nabíjení / napájení (10)
Indikátor
výběru DSP (11)

Vstupní zdířka
stereo jack 3,5 mm
(13)
RCA audio
výstupy (L a R)
(14)

Optický vstup (15)
Optický výstup (16)
Napájecí vstup (17)
Tlačítko připojení (18)

Optický / audio RCA
přepínač (12)
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Připojení
napájení

6.
6.1

1. Použijte výkonový transformátor poskytuje a
připojte jej ke konektoru označenému "17" pro
napájení vysílače.
2. Kontrolka napájení "10" by se měla rozsvítit
de couleur verte.

Poznámka:
Soukromá funkce poslechu s touto náhlavní soupravou
nemusí nutně odpojit zvuk z reproduktorů zabudovaných
do televizoru, zvukové karty nebo jiného audio / video
zařízení.
Na některých televizorech budete muset ručně přepnout
zvukový výstup z vestavěných reproduktorů do
připojeného vysílače (zde základny).
V takovém případě se podívejte do návodu k obsluze
televizoru.

6.3
Vstup napájení (17)

Ukazatel
napájemí
(10)

Poznámka:
Zelená LED indikuje, že vysílač (základna) je správně
připojen k headsetu. Pokud kontrolka LED bliká
nepřetržitě, znamená to, že 2 položky nejsou řádně
připojeny.

S výstupy RCA

Pokud již máte zvukové zařízení, které je již připojeno k
výstupnímu zvukovému konektoru vašeho televizoru,
můžete k vysílači připojit audio výstupy RCA.
1. K tomu použijte kabel typu audia 2
RCA/2RCA (Kabel není dodáván).
2. Připojte první dva konce k výstupům
vysílače označené "14", pak další dva konce na
konektorech RCA vašeho audio zařízení.

Výstup RCA

Stereofonní výstup JACK

6.2

1. Použijte dodaný kabel RCA 3,5 mm / 2 RCA fourni.
2. Připojte konektor jack na zadní straně vysílače
konektor "13" a poté připojte 2 konektory RCA k
výstupům RCA na vašem televizoru.
Výstupy RCA

Kabel audio 2 RCA / 2RCA
(Není dodáván)
televize

3,5 mm / 2RCA kabel
(dodávaný)

vstup
audio

Zvukový panel nebo jiné zvukové zařízení

DŮLEŽITÉ:
Ujistěte se, že přepínač "12" je v poloze RCA.
Stereofonní vstupní zdířka (13)
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6.4

S výstupy S/PDIF

1. Tato náhlavní souprava umožňuje použití připojení
Optický. Vysílač je vybaven vstupem / výstupem.
Použijte optický kabel typu S / PDIF (kabel není
součástí dodávky).
2. Připojte první konec k optickému výstupu
k vaší televizi
3. Potom připojte druhý konec ke vstupu
«15».

vstup optiky
(15)

7.2
nastavení
Nastavte velikost sluchátek tak, že ji umístíte na hlavu.
7.3

Nastavení hlasitosti
Potom nastavte hlasitost stisknutím tlačítek "6".

výstup optiky
(16)

hlasitost (6)

přepnout
výběr
Optika/RCA
audio (12)

LED indikátor
(2)

Tlačítko On /
Off(5)
Optické kabely
(nejsou součástí
dodávky)

7.4

Kabelové propojení
Tato sluchátka jsou vybavena výstupem 3,5 mm pro
použití jako tradiční sluchátka.
Chcete-li to provést, jednoduše připojte kabel 3,5 mm
Jack / Jack ke vstupu označenému "4". (Není součástí
dodávky)

výstup optikyE

Vstup Optiky

televizer
Zvukový panel nebo jiné zvukové zařízení

Pokud již máte zvukový panel nebo jiné zvukové zařízení,
které již používá optický výstup vašeho televizoru,
můžete použít optický výstup vysílače "16". Signál projde
vysílačem a napájí zvuk nebo zesilovač.

Vstup Jack
3,5mm (4)

7.

POUŽITÍ PŘIPOJENÍ

DŮLEŽITÉ: Před použitím náhlavní soupravy je
aby se nabíjely úplně po dobu 6 hodin

kabel Jack/
Jack 3,5mm
(není součástí
dodávky)

Poznámka: Když jsou sluchátka na svém místě,
automaticky se vypnou a začnou nabíjet.

7.1 Zapněte sluchátka
Zapněte headset stisknutím tlačítka On / Off "5" po dobu 2 7.5
Nabijte sluchátka
sekund. LED "2" se rozsvítí modře.
Tato náhlavní souprava je vybavena interní baterií
400mAh. Před prvním použitím je důležité ji zcela
nabijit.
Postupujte následovně:
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Konektor
nabíjení(1)

Postačí změnit a vybrat požadovaný režim, postupně
stisknout tlačítko DSP "7" umístěné na přilbě.

Komektor
nabíjení(9)

8.

Konektor
nabíjení Micro
USB (3)

1. Za tímto účelem stačí položit headset na vysílač tak,
aby byl kontakt mezi 2 nabíjecími konektory.
2. Headset se automaticky vypne a světlo se rozsvítí
Indikátor nabíjení "10" svítí červeně. Když je
baterie zcela nabitá, dioda LED zhasne.

PŘIPOJENÍ HEADSETU

Spojení mezi vysílačem a sluchátky se provádí ve
výrobním závodě. Je však možné, že budete potřebovat
připojit ručně najednou.
Níže naleznete postup k jeho provedení.
1. Připojte vysílač k síti pomocí dodaného výkonového
transformátoru a poté zapněte sluchátka.
2. Stiskněte tlačítko DSP po dobu 3 sekund
headset "7", dioda "2" bude blikat modře.

3. Poté stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund
připojení "18" pod vysílačem. LED "10" bude blikat
3. Pokud používáte nabíječku USB (není součástí dodávky)
zeleně.
načtěte sluchátka na kartu "3", budete muset
4. Když svítí zelená LED dioda na vysílači a modrá
vypnout sluchátka stisknutím tlačítka "On / Off "5",
dokud kontrolka "2" nebliká a zhasne.
LED dioda na náhlavní soupravě, znamená to, že
bylo provedeno spojení.
4. LED dioda svítí červeně. když
nabíjení bude dokončeno, indikátor zhasne.
Poznámka: Pokud jsou obě zařízení připojeny, uslyšíte
krátkou pípnutí prostřednictvím headsetu.

7.6 Použití režimu DSP

Tato souprava obsahuje funkci DSP (Digital Signal
Processor), která umožňuje zvolit režim zvuku pro
optimalizaci zvuku podle vašich představ. Můžete si
vybrat mezi třemi různými režimy zvuku.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Frekvence přenosu: 2,4 GHz
Frekvence odezvy: 20 Hz - 20 kHz
Doba nabíjení: 1,5 až 2 hodiny
Provozní doba: 8 hodin
Zkreslení: 0,5%
Rozsah:> 30 metrů
Výkon: <5mW
Napájení vysílače: transformátor 230V / 5V 1A
Napájení sluchátek: Vestavěná lithiová baterie 400mAh
Režim DSP: Ano (Původní zvuk, režim hudby a režim
videosekvence)

LED indikátor
DSP (11)

DSP tlačítko
(7)

- Původní režim: LED "11" nebude svítit.
- Režim hudby: LED "11" bude svítit oranžově.
- Režim filmu: Indikátor "11" bude svítit modře.
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9.

10.

Prohlášení o shodě EU

SPOLEČNOST (výrobce, zástupce nebo osoba odpovědná za uvedení zařízení na trh)
Société France Production Electronique
Route du Sauze
05160 Savines-le-lac - France
Tél: +33 4 92 44 20 35 Fax: +33 4 92 44 39 88
IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ
Značka:
EPF
Obchodní název:
Sluchátka 2,4 GHz TV
Obchodní reference:
003052
Referenční číslo továrny:
ZP-2.4GTHP60DM
Já, níže podepsaný,
NÁZEV A KVALITA SIGNATORU: Pan NORMAND Eric, předseda a generální ředitel, prohlašuji na svou
výhradní zodpovědnost, že výše popsaný výrobek je v souladu se základními požadavky platnými pro evropské
směrnice: Elektromagnetická kompatibilita (2004/108 / EC) a RoHS.
Že jeho shoda byla posouzena podle platných norem:

Elektromagnetická kompatibilita
Article 3.2 :
- 55022 : 2010 55024 : 2010

Pro tento účel deklarujte, že byly provedeny všechny série rádiových zkoušek.
Datum: 1. března 2019
Podpis:
NORMAND
Eric PDG
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