
Zesilova� pro nedoslýchavé

P�enos induk�ní smy�kou

Ovládání vysíla�e pro induk�ní smy�ku

Vysíla� pro induk�ní smy�ku nemá hlavní vypína�, m�že být trvale zapojen v síti. 

Po zapnutí zdroje signálu (TV nebo rozhlasový p�ijíma�) vysíla� detekuje zvuk na svém vstupu a
rozsvítí zelenou LED diodu. Jediný ovládací prvek vysíla�e - regulátor síly signálu nastavte tak, aby
práv� neblikala �ervená LED dioda, která indikuje p�etížení vysíla�e. Tím je nastavení vysíla�e
hotové.

P�íjem induk�ní smy�kou

P�i p�íjmu signálu induk�ní smy�kou je pro co nejsiln�jší p�íjem nutné udržovat svislou polohu
p�ijíma�e a neopoušt�t prostor, ohrani�ený smy�kou. P�íjem m�že být rušen v t�sné blízkosti jiných
elektrických za�ízení, zejména transformátor�, TV p�ijíma�� a monitor� s klasickou obrazovkou (ne
LCD), triakových regulátor� apod.

Je vhodné zapnout obvod vyrovnání citlivosti p�eložením p�epína�e do polohy AVC.

Kontakt
autor zapojení p�ístroje:

Ivo Strašil
Wurmova 22
602 00 Brno

www.strasil.net
ivo@strasil.net
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NÁVOD K OBSLUZE



Zesilova� pro nedoslýchavé

Nákres p�ístroje a popis ovládacích prvk�

Zapnutí a vypnutí p�ístroje

Zapnutí p�ístroje

P�ipojte sluchátka do zdí�ky pro sluchátka a stiskn�te krátce tla�ítko vypína�e. Rozsvítí se zelená
kontrolka provozu - p�ístroj je zapnut. Pokud bliká kontrolka baterie a po uvoln�ní spína�e
kontrolka provozu ihned zhasne, je akumulátor p�ístroje zcela vybitý a je nutné jej nabít.

Vypnutí p�ístroje

P�ístroj vypn�te dlouhým (ca. 3 s) trvajícím stiskem tla�ítka vypína�e. V okamžiku, kdy se rychle
rozbliká kontrolka baterie, pus�te tla�ítko vypína�e - p�ístroj se vypne, kontrolka provozu zhasne.

Automatické vypínaní

P�ístroj se automaticky vypne po hodin� provozu, posledních deset minut p�ed vypnutím pomalu
bliká kontrolka baterie. Provoz je možné o další hodinu prodloužit krátkým stiskem tla�ítka
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Ovlada� hlasitosti

Vstup pro
vn�jší signál

Konektor
pro nabíje�ku

P�ípojka pro
sluchátka

Kontrolka
baterie a 

aut. vypínání

Tla�ítko
vypína�e

Kontrolka
provozu

Kontrolka
nabíjení

Spína� AVC

Zesilova� pro nedoslýchavé

vypína�e.

Reprodukce

Volba vstupu a nastavení hlasitosti

Pokud není v konektoru pro vn�jší signál zapojen kabel, p�ístroj p�ijímá signál z induk�ní smy�ky.
Zapojením kabelu do vstupu pro vn�jší signál je zvolen tento vstup.

Hlasitost reprodukce regulujte knoflíkem hlasitosti na horní st�n� p�ístroje. 

Zapnutí a vypnutí automatického vyrovnání citlivosti

P�ístroj je vybaven obvodem automatického vyrovnání citlivosti, který se zapíná spína�em AVC na
panelu. Zvolte polohu AVC, pokud posloucháte h��e srozumitelnou �e� s r�znými úrovn�mi
hlasitosti (film, TV show) nebo se pohybujete s p�ístrojem p�i p�íjmu induk�ní smy�kou. Polohu
LIN (vypnutí automatického vyrovnání citlivosti) zvolte v p�ípad�, že posloucháte hudbu (obvod
AVC by mohl zp�sobit výrazné zhoršení kvality hudby).

Po p�epnutí p�epína�e bude pravd�podobn� nutné znovu nastavit hlasitost p�ístroje knoflíkem
hlasitosti.

Nabíjení a pé�e o akumulátor 
P�ístroj je vybaven automatickou kontrolou stavu napájecího akumulátorku. Pokud je akumulátor
vybitý, rozbliká se rychle kontrolka baterie - v tomto stavu je možné p�ístroj provozovat ješt� ca.
1,5 hodiny. Poté se p�ístroj samo�inn� vypne, aby se ochránil akumulátorek p�ed poškozením
nadm�rným vybitím.

Akumulátorek se nabíjí z p�iloženého sí�ového zdroje. Po p�ipojení zdroje do zásuvky a zapojení
jeho konektoru do zásuvky pro nabíje�ku na p�ístroji se rozsvítí �ervená kontrolka nabíjení na
panelu p�ístroje. Nabíjení se automaticky ukon�í po ca. 8 hodinách, kontrolka nabíjení zhasne.

Nabíje�ku je možné nechávat k p�ístroji trvale p�ipojenou. Pokud je p�ipojená nabíje�ka a p�ístroj je
zapnut, kontrolka nabíjení bude pravd�podobn� svítit - odebranou energii pro p�ístroj p�ístroje bude
nabíje�ka ihned nahrazovat.

Zcela vybitý p�ístroj, který není možné zapnout (ochrana baterie jej ihned vypne po uvoln�ní
tla�ítka vypína�e), nechte nejprve n�kolik hodin nabíjet. P�ístroj nebude možné zapnout a používat
ihned po p�ipojení nabíje�e.

Údržba a odborné nastavení p�ístroje
Technik m�že po otev�ení sk�í�ky p�ístroje nastavit zabudovaný desetipásmový ekvalizér tak, aby
korekce zvuku odpovídaly vad� sluchu, p�ípadn� tak, aby byly zd�razn�ny pro srozumitelnost �e�i
podstatné frekvence. 

P�ístroj nepot�ebuje žádnou periodickou pé�i. Životnost akumulátorku je minimáln� 5 let.

P�ístroj je možné �istit suchým had�íkem z p�írodních materiál� (bavlna).

3


