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OSOBISTY  
WZMACNIACZ 

DŹWIĘKU DUAL 
PLUS

Instrukcja obsługi

PL

model JH-A39

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. 
Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano 
zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z 
niej skorzystać w przyszłości.
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
1. PRZEZNACZENIE
Wzmacniacz dźwięku powinien kompensować problemy ze słuchem.
Efekty uboczne
- użytkownicy, których skóra jest wrażliwa na materiał silikonowy mogą odczuwać 
swędzenie w kanale słuchowym.
2. WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instruk-
cją obsługi oraz wszystkimi innymi dokumentami znajdującymi się w opakowaniu.
3.1 PRZECIWWSKAZANIA
Urządzenie nie jest odpowiednim i nie powinno być używane w następujących sytuacjach:
- Zabrania się używania urządzenia przy przewlekłym ostrym zapaleniu ucha 
środkowego oraz przy wrodzonych wadach przewodu słuchowego;
- Niniejszy wzmacniacz dźwięku powinien być wykorzystywany wyłącznie  
do kompensacji zaburzeń słuchu a nie do celów terapeutycznych.
- Urządzenia nie mogą używać dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. 
3.2 OSTRZEŻENIA  
- Wzmacniacz dźwięku zawiera małe elementy, które mogą być połknięte.
Dlatego należy przechowywać go wraz z akcesoriami poza zasięgiem dzieci oraz 
osób umysłowo upośledzonych. Jeśli doszło do połknięcia jakiegokolwiek elementu, 
należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitala.
Rzucanie, zanurzanie w płynie, silne pola elektromagnetyczne lub nadmierne ciepło 
mogą spowodować uszkodzenie wzmacniacza dźwięku. Jeśli jakiekolwiek elementy 
pozostaną w uchu, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, nie należy 
próbować samemu ich wyjmować.
3.3 UWAGI
- Nie wolno używać przy dużej głośności przez dłuższy okres. W innym przypadku 
może dojść do pogłębienia się uszkodzenia słuchu. Jeśli odczuwamy dyskomfort w 
uchu, należy na chwilę wyjąć z niego wzmacniacz dźwięku.

- Urządzenie należy przez cały czas utrzymywać w czystości, unikać tego, żeby 
wkładka uszna i otwór mikrofonu były zakrywane przez obce przedmiory. Zakłóci to 
sprawność wzmacniacza dźwięku.
- Należy chronić urządzenie przed upadkiem i wstrząsami. Nie należy go przechowy-
wać ani używa w środowisku z wysoką temperaturą, takim, jak np. sauna.
- Nie wolno używać wzmacniacza dźwięku w potencjalnie wybuchowym lub 
niebezpiecznym środowisku.
- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Mogłyby go uszkodzić lub roztrzaskać.
- Nie należy używać w agresywnym środowisku skutkującym nadmierną oksydacją, 
w takich okolicznościach należy ograniczyć czas używania do minimum.
- Nie wolno ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności. Długie używanie przy 
wysokiej głośności może spotęgować uszkodzenie słuchu. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, że wzmacniacz posiada znaczną moc dźwięku.
- Nie wolno pożyczać urządzenia innym osobom. Używanie wzmacniacza dźwięku 
przez inną osobę może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Należy monitorować wszystkie nietypowe reakcje skórne. W niektórych 
przypadkach noszenie wzmacniacza dźwięku może powodować reakcję alergiczną 
prowadzącą do swędzenia lub wysypki.
Jeśli zauważymy nienaturalny stan skóry, należy natychmiast zaprzestać używania 
wzmacniacza dźwięku i skontaktować się z lekarzem.
- Nie wolno dotykać wzmacniacza dźwięku namagnesowanymi przedmiotami. Urządzenie 
może się uszkodzić, jeśli dojdzie do kontaktu z namagnesowanym przedmiotem.
- Należy pamiętać o tym, żeby wyjąć wzmacniacz dźwięku z ucha podczas diagnosty-
ki lub leczenia (jeśli wzmacniacz dźwięku jest w użytku, może dojść do jego 
uszkodzenia i stanie się bezużyteczny).
- Nie wolno dotykać wnętrza wzmacniacza dźwięku. Znajduje się tam dużo delikat-
nych elementów, które są dokładnie skalibrowane. Nie wolno wkładać do wnętrza 
urządzenia igieł lub innych podobnych przedmiotów.
- Nie wolno stawiać go na gorących lub wilgotnych płaszczyznach. Pod żadnym po-
zorem nie wolno pozostawiać wzmacniacza dźwięku w pobliżu elementów grzejnych 
lub w bezpośrednim słońcu, należy unikać wilgotnych miejsc takich, jak np. łazienki 
lub sąsiedztwo nawilżacza powietrza.
- W zamkniętym pojeździe w lecie może panować bardzo wysoka temperatura. 
Dlatego nie należy pozostawiać w nim wzmacniacza dźwięku.
- Fale radiowe z telefonów komórkowych mogą wywoływać zakłócenia w urzadzeniu 
lub doprowadzić do obniżenia się głośności.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z wzmacniaczem 
dźwięku, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
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4. ODKRYJ SWOJE URZĄDZENIE

5. SPOSÓB UŻYCIA
Włączanie i wyłaczanie
1. Włączanie: Naciśnij DUŻY PRZYCISK i przytrzymaj 
przez 3 sekundy, aż usłyszysz dwukrotne „piknięcie”.
2. Wyłączanie: Naciśnij DUŻY PRZYCISK i przytrzymaj  
przez 3 sekundy, aż usłyszysz dwukrotne „piknięcie” 
i dźwięki ucichną.

Regulacja głośności – 6 poziomów
Naciskaj DUŻY PRZYCISK, po każdym „piknięciu”  
poziom głośności rośnie. Pojawienie się trzykrotnego  
„piknięcia” oznacza osiągnięcie głośności  
maksymalnej. Kolejne naciśnięcie przycisku 
spowoduje przejście do najniższego poziomu.

Ładowanie wzmacniacza dźwięku
Przed rozpoczęciem ładowania wyłącz wzmacniacz dźwięku i upewnij się, ze faktycznie 
nie działa. Następnie umieść słuchawki w pudełku z ładowarką. Podczas ładowania 
lampka kontrolna pali się na NIEBIESKO, po naładowaniu się urządzenia zmieni kolor 
na BIAŁY.

Pudełko z ładowarką:
Podłącz wtyczkę Micro-USB do gniazdka w pudełku, aby naładować znajdujący się 
w nim akumulator.
Wskazówka:
1. Nie zakrywaj mikrofonu opuszkami palców, postaraj się  
dobrze umieścić wzmacniacz dźwięku w uchu.
2. Upewnij się, ze czujesz się komfortowo,  
a mikrofon nie jest przysłonięty.
6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Czyszczenie
Czyść codziennie wzmacniacz dźwięku ze względów higienicznych oraz dla zachowania jego 
funkcjonalności. Czyść urządzenie miękką, suchą szmatką. Otwory we wkładkach dousznych czyść 
regularnie szczoteczką i patyczkiem dostarczanymi z urządzeniem. Podczas czyszczenia końcówki 
powinny być zdjęte z urzadzenia. UWAGA: Nie wolno zanurzać wzmacniacza dźwięku w wodzie. 
Nie wolno wstawiać urządzenia oraz akcesoriów do wody.
Przechowywanie
Jeśli wzmacniacz dźwięku nie będzie używany przez dłuższy okres, należy przechowywać go w 
suchym otoczeniu, aby nie dopuścić do wniknięcia wilgoci do jego wnętrza. Przed odłożeniem na 
miejsce przechowywania należy załadować baterie w słuchawkach i pudełku.
Dłuższe przechowywanie w stanie rozładowania może doprowadzić do ich uszkodzenia.

7. DANE TECHNICZNE

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 produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu 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. Dalszych 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.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w 
miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej 
instrukcji obsługi.
Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano 
się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. 
czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki 
atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, 
używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku 
nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji 
obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Gniazdo USB do podłączenia 
ładowarki

Tutaj umieść lewą słuchawkę

Lampka kontrolna lewej słuchawki

 Mikrofon

Wkładka do ucha

Lampka kontrolna 
 prawej słuchawki

Lampka kontrolna pudełka z ładowarką

DUŻY PRZYCISK po krótkim 
naciśnięciu regulacja 
głośności w górę/w dół, 
po dłuższym naciśnięciu: 
Włączanie/Wyłączanie

Tutaj umieść prawą  
słuchawkę

Maksymalne OSPL90: 117 dB +- 3 dB
Moc średnia: 29+-3 dB
Równoważny poziom szumów wejściowych: ≤3 2dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤7%
Zakres odbieranych częstotliwości: 400 Hz x 4500 Hz
Znamionowy pobór prądu ładowarki: ≤6mA
Czas pracy po naładowaniu: 10 -12 godzin
Czas ładowania słuchawek: 90 min – 120 min
Stacja ładująca z prądem funkcjonalnym: ≤70 mA
Napięcie robocze ładowarki: 3.7V
Czas ładowania akumulatora w pudełku: 90 min
Prąd ładowania wzmacniacza dźwięku: ≤30 mA
Napięcie ładowania wzmacniacza dźwięku: 4,2 V


