
Miniaturowy wzmacniacz dźwięku z 
możliwością ładowania baterii

Instrukcja obsługi

Dane techniczne
Maksymalna głośność  125 +/- 4dB
Poziom głośności  >38dB
Rozbieżność z oryginałem   <10%
Zakres częstotliwości  450-3500Hz
Czułość wejściowa  <30dB
Bateria Ni-MH  DC1.2V
Prąd roboczy  <2mA

mikrofon
pokrywa 
gniazda 
USB

regulator głośności
obudowa urządzenia
ON/OFF załączone/
wyłączone

element do 
nakładania 

Regulacja głośności (głośność zwiększa 
się przez przekręcenie w kierunku zgod-
nym z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara).Zalecamy użytkownikom na-
stawienie głośności na najniższy poziom 
a następnie stopniowe jej zwiększanie 
do pożądanego poziomu.

Opakowanie zawiera:
Futerał, aparat słuchowy, szczoteczka, plastikowy 
przyrząd do czyszczenia, zasilacz, kabel, 5 końcówek 
higienicznych, pasek, instrukcja obsługi.

Opis urządzenia:
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Właściwy sposób użytkowania:
1. Weź jedną z czterech dołączonych 

końcówek higienicznych, taką która 
najlepiej pasuje do Twojego ucha, aby 
dobrze uszczelnić kanał dźwiękowy (zob. 
rys 1). Jeżeli końcówka nie uszczelni 
kanału dźwiękowego, może dochodzić do 
interferencji dźwięków. Interferencje wy-
wołują pisk w urządzeniu. Do powstawania 
interferencji (pisku) może także dochodzić 
przy przesterowaniu, tzn. po ustawieniu 
głośności na maksimum i wyższym pozio-
mie dźwięku w otoczeniu.

2. Załącz urządzenie ON (zob. rys 2).
3. Włóż urządzenie do kanału dźwiękowego 

ucha, tak aby końcówka aparatu była 
porządnie wsunięta do środka. Czubkiem 
palca nastaw głośność na odpowiednim 
poziomie (zob. rys 3).

4. Jeżeli nie używasz aparatu, wyłącz go 
/OFF! W innym wypadku może dojść do 
nieodwracalnego uszkodzenia baterii!

rys 1 rys 2 rys 3

Uwaga
Jeżeli aparat nie działa, sprawdź czy przełącz-
nik jest w pozycji załączony ON.
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Ładowanie baterii
Zasilacz Lampka 

ładowa-
nia

Kabel

Wskazówki dotyczące użytkowania

1. Pojemność baterii Ni-MH wynosi 40mAh. Po 
całkowitym naładowaniu można korzystać 
z aparatu bez przerwy przez 24 godziny.

2. Urządzenie przechowuj w suchym, czystym 
miejscu. Nie wystawiaj na działanie za 
wysokich bądź na niskich temperatur.

3. Urządzenie cechuje się niskim zużyciem 
energii.

Ładowanie baterii 
1. Podczas ładowania urządzenie powinno 

być wyłączone OFF.
2. Wtyczkę kabla zasilacza podłącz do gniazda 

w urządzeniu.
3. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
4. W trakcie ładowania lampka na zasilaczu 

świeci się na czerwono. Po naładowaniu, 
lampka zaświeci się na zielono.

5. Pierwsze ładowanie powinno 8 godzin 
/pełne ładowanie. Wystarczający czas ła-
dowania przy każdym kolejnym ładowaniu 
to 4 godziny.

6. Używaj tylko zasilacza do tego przezna-
czonego. Używanie zasilacza o innych 
parametrach może spowodować 
nieodwracalne uszkodzenie baterii! Czas 
ładowania nie może przekraczać 8 godzin.
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Konserwacja
1. Do czyszczenia i 

usuwania woskowiny z 
urządzenia używaj mięk-
kiej szczoteczki – ułatwia 
czyszczenie. Wykonując 
tę czynność zapobiegasz 
gromadzeniu się woskowi-
ny na czubku urządzenia (zob. rys)

2. Do usuwania woskowiny 
z otworu na końcu urząd-
zenia użyj plastikowego 
urządzenia czyszczącego 
z elementem metalowym 
(zob. rys).

Ważne ostrzeżenia/ baterie 
Ni-MH
   

1. Nie wolno wrzucać urządzenia lub baterii 
do ognia.

2. Nie wolno rozbierać urządzenia, nie używaj 
baterii innego rodzaju.

3. Jeżeli poczujesz jakikolwiek swąd, aparat 
przegrzewa się, wyłącz urządzenie.

4. Urządzenie nie jest wodoodporne, dlatego 
nie może wejść w kontakt z wodą. Jeżeli 
przypadkowo dojdzie do urządzenie za-
moczy się, wyłącz je, wyjmij z niego baterię 
i pozostaw do wyschnięcia. Do czyszczenia 
urządzenia nie wolno używać wody lub in-
nych organicznych środków czyszczących.

5. Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy 
czas, przed użyciem należy naładować 
baterię.

6. Ten wyrób nie jest środkiem zdrowotnym. 
Możliwość używania skonsultuj z lekarzem 
specjalistą.

7. Zawsze utrzymuj urządzenia poza zasięgi-
em dzieci i osób niepełnoletnich.
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JAK PRAWIDŁOWO EKSPLOATO-
WAĆ BATERIE AKUMULATORKI
Nowe baterie akumulatorki lub długo składo-
wane osiągają pełną wydajność po przejściu 
kilku cykli ładowania i rozładowania. Baterie 
w tym przypadku zaleca się ładować zgodnie 
ze standardową procedurą (14-16 godzin, 
jedną dziesiątą pojemności akumulatora). 
Przed rozpoczęciem ładowania temperatura 
baterii powinna ustabilizować się na poziomie 
temperatury pokojowej. Ładowanie akumula-
torów w temperaturze poniżej 15°C i powyżej 
30°C będzie skutkowało zmniejszeniem ich 
pojemności. Stabilizacja temperatury z 0°C 
do 15°C w temperaturze pokojowej dokonuje 
się przez około 2 godziny. Należy sobie uświ-
adomić, że należy ustabilizować temperaturę 
nie tylko na powierzchni baterii, ale również 
w jej wnętrzu. Ładowanie akumulatora w 
temperaturze poniżej zera potęguje proces 
samorozładowania się. Objawia się to tym, 

że wprawdzie akumulator po naładowaniu 
posiada pełną pojemność, ale po kilku dniach 
jest zupełnie rozładowany.

Eksploatacja - nie wolno dopuścić do 
całkowitego rozładowania akumulatora, po-
nieważ taki stan może doprowadzić do jego 
zniszczenia. Jeżeli używasz kilku akumulato-
rów (baterii) w zestawie, utrzymuj napięcie 
rozładowania na poziomie nie mniejszym niż 
1V na ogniwo. W innym wypadku mogłoby 
dojść do odwrócenia polaryzacji jednego z 
ogniw, a tym samym do degradacji elektrolitu 
co będzie skutkować trwałym obniżeniem 
pojemności całego zestawu. Należy pamiętać, 
że jeżeli wykorzystujesz akumulator np. 
12V (złożony z 10 osobnych ogniw), to przy 
spadku napięcia do 1V na ogniwo, całkowite 
napięcie akumulatora wynosi 10V. Przy takim 
napięciu zwykle można jeszcze korzystać 
z akumulatora (wkrętarka akumulatorowa 
nie potrafi już dokręcać śrub, samochodzik
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zabawka nie będzie jeździć, ale po chwili 
odpoczynku można jeszcze przykręcić jedną 
śrubę a samochodzik przejedzie jeszcze 
kawałek. Pozostawiamy zaświeconą lampkę, 
tak długo jak żarzy się włókno, nawet jeżeli 
nie daje światła), ale ryzykujemy zmianę jego 
polaryzacji a tym samym zniszczenie lub 
znaczne obniżenie jego żywotności.

Żywotność rzeczywista – akumulatorów 
w znacznej mierze zależy od warunków 
w jakich są eksploatowane (temperatura 
otoczenia, prąd ładowania i rozładowania 
itd.) Żywotność standardowego akumulatora 
eksploatowanego w odpowiednich warun-
kach powinna wynosić powyżej 500 cykli dla 
baterii NiMH, powyżej 1000 cykli dla baterii 
NiCd i powyżej 500 cykli dla SLA (akumulator 
ołowiany). Jako granicę żywotności uważa się 
utratę 40 – 30 % pojemności akumulatora w 
porównaniu z nowym akumulatorem.

Samorozładowanie – jest to właściwość 
akumulatora, w której wyniku podczas 
składowania dochodzi do postępującego 
obniżenia naładowania, które sumuje się 
w trakcie rozładowywania z obciążeniem. 
Szybkość ubytku naładowania (obniżania się 
pojemności) w dużej mierze zależy od tem-
peratury otoczenia podczas składowania. W 
temperaturze pokojowej samorozładowanie 
kształtuje się no poziomie 30 % pojemności 
po miesiącu, w przypadku SLA jest to 30 % 
pojemności po roku. Wraz z wzrostem tempe-
ratury zwiększa się samorozładowanie.

Składowanie – baterie NiCd należy 
przechowywać w stanie rozładowania, 
baterie NiMH oraz akumulatory SLA w stanie 
naładowania. Zalecamy składowanie wszyst-
kich typów akumulatorów w temperaturze 
pokojowej suchym otoczeniu.

Zakończenie eksploatacji – jest zależne od 
tego jak użytkownik będzie troszczyć się o 
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akumulator. Jeżeli nie będziesz się przejmo-
wał powyższymi wskazówkami, z czasem 
zauważysz spadek wydajności akumulatora i 
będziesz musiał wymienić go na nowy. Jeżeli 
będziesz właściwie eksploatował akumulator 
i prawidłowo go ładował, to on zapewne 
odwdzięczy się długoterminową żywotnością 
i wydajnością.

SERWIS
Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że 
jest on uszkodzony, skontaktuj się z serwisem 
producenta. Korzystając z wyrobu stosuj się 
do wskazówek zawartych w załączonej in-
strukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uzna-
na, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub 
nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w 
instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących 

urządzenia w trakcie jego normalnego 
użytkowania (np. bateria akumulatorek)

- usterek spowodowanych wpływem 
warunków zewnętrznych (np. warunki 
pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie 
użytkowanie itp.)

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związ-
ku z upadkiem urządzenia, uderzenia w nie itp.

- szkód powstałych w wyniku nieodpowied-
niego obchodzenia się z urządzeniem, prze-
ciążenia, wykorzystania nieprawidłowych 
części, korzystania z nieodpowiednich 
narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego 
wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmio-
tu odpowiada jego właściciel.
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Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać 
właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, 
gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze 
i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dal-
szych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W 
przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie 
z przepisami krajowymi.

Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce 
zapewniające odpowiedni ich recykling. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany pojedync-
zych komponentów urządzenia w przypadku nowych możliwości technicznych i ewentualnego 
dalszego rozwoju.
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